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 الام الام ا رام /111/ ت كك «ح 02

 بقا ىريشم
 .. اكالع وأ. © ةقيستا 9 وا -. ةسبدق تناك
 مل .٠ ءامسلاى ا علطتت ىهو اهيشيع تحتن دنم اهلا هيردنا ام لك .. اكالم را« ةخيش هو« ةيددق تحبس! فيك ىرد ل ىهو
 0 هللاب اهركذب ( هق وذت وأ ؛ هسملت وأ + هارت ءىث لك حبصا
 بلا تفرع امنآأ ... هياركال وأ: دعب هللا تقرع دق نك مل... لا
 تيحاو .٠ سائلا ثيحأ ... ءيش لك تيحا .٠ هللا فرعت نا لبقا
 6 عررلاو ؛ ضرالا تيحاوأ .. بالكلاو حاجدلاو سوماجلاو رقلا
 لاته سلاج حالف هرقرب ىانلا مثل ثيحاو .. رجحلاو برطلاو
 ءاسقلا ىف رفق ىهو عدافضلا قيقن تبحاو .. ةيفاسلا دنع
 ةرهاطلا يخصلا اهبلق لكي ثيحا .٠ اهلك ةايحلا تبحا -. ةبيرقلا
 ةقهرملا ةقيقرلا اهباصما لكبو

 و

 او ٠ همياصا تقرملو ؛ هانذلا
 :زآلا بوجي المهم هوكرلا دناو.
 ,داميبلا هوحلل املك هيف نوعرضيو «راهنلا
 نكت ملو © هيف حرصت نكن مل



 تحت هل لمحتو < ةيرثلا تابتغا همم ىلقنو + همم بملتل لوقحلا
 26 هل ةمدقت اماعط اهيولا

 رثجحلاب سسانلا هدعب .. لاغ برا بلك ةبرقلا ىف ناكو
 كحضتو هرهظ ىلع تبوت هيلا ثعرسأو ؛ رجح هباصأ امدنع تعيق
 .اعمارو راس اهنا + بلكلا اهضعب ملو , . نيتي رجلا نيتلكاتلا ةيئيع ىق

 ملو + بضقت ملق © اهمامط قيل ىف هيف سدق لكأل تسلحو
 بلا عم اهمامط تلمكأر -- تكحض اجلا + , فقاتلا لو - . هرهنل

 اهعومد نم تفزثو تكيف ٠> ةاتقأ قاس جرونلا تالجم تسرهو
 اهيلايلو اهمانا تيهوو .. مد نم ةموطقلا قالا تفرن ام ردي
 .. اهيتيه ىلا ةايحلا بحو لمآلا رون ديملو . . اهيلق ىلا ةيفاصلا ةجرفلا حورلا ديملو .. ةاتفلا ىتقش ىلا ةبسبلا ديم

 ..”تناك اذكهأ
 الا اهقيرط دجت الو .. نيرخآلا ةداعس ىف الا اهتالعس دجت ال
 ايهانش ىلا اهتماتنا ىحوتو © اهعومدب مهعومد فكقعت ,. نيبلملا طسو

33 
 ٠٠ ةليل تاذ تمانو
 كي ل رطع بلع ءاوعي اهفليف هتتحتجاي ًاهلوح كرق ريو ٠ ةامسبلا نم اهيلع طيهب افاقث اليمح انالع + مكانلا ىرب اميف تاوو

 : ةيقاسلا دنع ىلاجلا حالفلا هرفزي ىذلا ىاثلا مقتك ليمج توم ىف ىسممي ةتميس ملا .. ليق نم ةلثم اهيشئرا
 5 ةنجلا نيلخدتس
 7 هلا اهتاكو
 1 فيك ا
 دلما درطتساو
 ؟ نيبلسلل كتايح تيعو اذا -ا
 اياذو. .  هب يحب ىذلا روثلا ىف باذ .. دكاللأ يقتخاو
 ليلا ىف

 .. هب قحلت نا لواحت اهتاك : ةقيش

 الا اهب اهدمي ىتلا ةنجلا تقارعوأ -- هللا تقرع امسوي نمو
 -.. بادذع هيف سيلا ملاع : ةدحاو ةروس ىفالا ةنجلا روصتت نت ملو.
 هيق سيلو ةلاض بالك هيف ىسيلو . نومودجم لاقطا هيف سيل

 .. تايتفلا ناقيس عطقب جروت هيف ىسيلو ةءأر
 نا ! فدح اهل ناكو .. نييدعملل اهسقن تبعو اهموي نمو

 1 ةنجلا لخدتو ٠ رطلا ىدحتي
 * خارضلاو ١ نيالاو ١ عومدلا قي نعيش اهريضم تعفو

 عبشو ؛ مانتباو < ءاقص ىلا اهليحتل . عوجلاو + نامرحلاب
 4 حرموا

 لك قو ناك لك ىف باذملا افشتست ةساسحلا اهحور تناكو
 6 بالعم ضرالا بحاسع يتح . . توبقعم مهلك سانلا نإ .. ناسن#
 هيدعب ةدمملاو .. هديك ىرفب ىذلا ءادلاو ه همتجو هميط هبذمي
 رومالاو ؛ دالوالا بجنب نا نم همرحي ىذلا صقنلاو هتهارشو هدقح
 + ةيقرتلا ىفو لقنلا ىف هيطخنا هبذامب ؛ يذعم ؛ هتبيهو هتاطلس لكن
 مهلك سانلا .. ةسزدملا نم بره ىذلا مدلوو ءامتكلا هتنبا هيلتو
 ٠١ قويطعا

 ؟ , . ةنوتجعاّهنا نيانلا اهتم لاقو.
 هنولوقي ام عمست ىتح سسانلاب ىآفلا ءىبستت نكت مك لي . - هباث ملو

 .2 اهنع
 اديب

 5 كالم را ةخبش وا .. ةسيدق اهنا اهنع نولوقي ىبانلا ابو -. تيتو
 باد نم تلمح ام ةرثك نم تعب دق تناك ةسيدقلا نكلو.

 كاديو - . نيرخآلا نطمشا اهسفن تمرح ام ةرثك نمو د نيرخآلا
 لل ىتح اهلصافم ثياصتو اهدوع ىسبيو تفعق ... رامثت اهاوغا
 اهلئارق قوف ةددمع تللغ . دمقلا نا موقت نأ عيطحت دمت
 رقحلا

 اننا... ةيحلاب تبفح قو + فنا لاذ ضرلا طيش لَو
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 ماقلا دعوم ىلع اهتاك ةماستبا اهيتقخ تلو « روتلاب اههجو ىنتكا
 1 ةنجلا ىف ءاقل ... اليولع هترظتنا

 اق وه باذطلا نأب اومتتلا مهنا « باذعلا نم انوا اهيلا لمحإ سمتم لك ءاجو .٠ اهعرع نإ اهخوك لوح ساتلا فتلاو
 ةنلغو .٠ رحبلا هيلا ديتتل ييرضلا ايذبا لصن هذه .٠ اهحرر
 ١و. و .٠ هقارطا ىلا ةابحلا ديعتل اهيلا فحزي لولشلا
 بحاضو .. ةدمملاو .٠. ةيئاهلا عابضلاو .. ةلاضلا بالكاو
 اجو... اهوك لوح سنالا عم اوطلتخاو اوباج مهلك .. ضرالا
 ؛ اهتم ايبرق نوكيل ؛ يا ل اقرب ةيئاسا دك نجي لإ الغلا
 ... ىانلأو وه

 لك ىع اهتماستبا تناك .. ماستبالا الا عيطتست دمنا مل ىهو
 -. نييدعملل هبهتل اهل ىقب اه

 . ةاجلاو
 -. ضصعيلا موضعي سنانلا تقفاوا
 .. ةسيدللا تبهذ دقلأ نيزح بكوم ىف دودخلا قوق عومدلا ثلدنو
 زاخيب دق يلو .. ءانسلا ىلا ةيفاصلا ةسللا عورلا تدمس
 روت ىم رحب ىف حبست اهسفث تدجو ىثح هافرزلا فلا اهدوعس ىف

 نورثنيو اهلوح نوحرمي و اهل نونشي ةكئاللا نم بكوم اهب كهاحأو
 .- ةنجلا ىلا قيرطلا .. قيرطلا ق اهتودوقبو ؛ ناحبرلا داوعاو درولا قاروا اهسار قون

 مع
 .مساو 6 اروت ىهزا اقام هئالخ نم تاز باب ءامسنلا ىف حتفناو

 "+. الالج
 .٠ ةيقاسلا دنم سلاجلا حالفلا .ءرقزي ىذلا ىانلا مقن نم ركب لمجا .٠ ةليمج اناحلا تعمسو
 ةكئالم تاوسأ اهيلا تيضناو .. ةكئاللا تاوصا تمفتراو

 تقل ايع منكي ىلحا ؛ نوني مسهلكو ةولح تاوصأ .. نيرخآا
 موت ما

1 

 عيشي مهتم لك .. اهب نوبجرب ءادهشلاو لسولاو ءايبنالا ءاجو.
 .٠ ضرالا ىلع اهلامعاب ديشبو اهكراي مهتم لكو -. اروت

 تار كالو ولا عن يتلو ١ ةفيكنفا < فرت ادوار
 ميت ىلا اهفافز ةلفح - . ةثجلا د اهل تميقا ةلفح 3 اهنال هولا
 دولا

 اينو
 ! فيي نم ىلاب .. + نينآلا هناك اشيلقا تمس
 . نينطلا اذه امهلع دهن اهتاك اهمباساب اهينذلا تكرفو
 ! ديعب نم ىتايإ ,. نينالا سفن عمست لارت ال اهنكلو.
 يبا ةئجلا ىف نوكي نا نكمي ال , . ةشهد اهناك اهينيم تحتفو
 .. اديج هعمست نآلا ىهو .. هعمستت اهتكاو .. ليحتسم ..

 كالم برقا ىلا تيهذف 6 عيطتسن دعت ىلا مث ءارشثك تددرتو
 لجخ ىف هتلاسو « اهيلا

 5 اميرف ايش عمسم الا
 1 روث نم ةماستبا مسئبب وهو هلاللا لاق.
 7 نيثعت اذام ا
 3 نينالك انيعأ 1 2 ددرتا ىف كلاق
 لاق مل ؛ ميسي هناك هبنلا كالا كمراو
 دلاله نم نماص ٠ نها هلأ ٠ لق ب
 + ةئهو أ تاق

6 1 
 0 ةةيفك رمي وهو كاللا لاق
 مايل عيارت اي را: رعت ايل ؛ الك كح



 عسا ل ىتح ءامسلا ىلا دعسا نا ىلما لك ناكو ... نينآلا باحسأ ئناوال ضرالا ىلع ىتابج تيضق دل أ. نكي الا.
 عيطتسا ل . + لمتحا نا عيطتسا ال ىنا . . نيبداعم يرا الو انين؛
 1 نينا اذه لمتحا نأ

 هينغت قوق لازت ال ةيئاحلا هتماستباو ةطاسب ىف كالما لاق
 ؟ اعيح يعمم الف كاينذا هسن نا عيطتست

 سرع عسل نوي د
 : اليمج اولح لازب ال وهو لاق

 4 نيبئادلا عيسج نما وفعلاو .  راشلا
 * تقحلا ل هتماستناو اللا لاق
 .٠ ىتزيزم اب اندلع نيتاوقلا ىه هذه
 ؟ تاق
 .. ميحر موقغ هللا نا لوقب نولاقلا نا
 ليك

 ... ةمكح كلذ ىف هلو .- هللا ةكيشم هذه
 5 تلات
 1١ ىف معنا نا نكمي الو .٠ ميعتلاب هللا ىلدغو دنقل -
 .. ميعجلا ىف فلعتي نم

 كاق 4 نيدامطم ت :لق
 ا ... بعذلا نا ديرا -.37-

1 

00 
 : ناتح ى كاللا للتو
 ميمصت اهينيع قو دج ق تلاغ 7 نيا ىلا تيبعلت
 | نييدعلا طسو نشيحا لآ -. راثلا ىلا عفا نأ برا
 5 اييرغ ايش عيسي مل هناكو كاللا لاقو
 | ىرتس-
 ةوبك ةماسبا هيتقش نيبو تاظحل دعي داع مث - . روتلا ف بادو

 !! ريحجلا ىلا نيلقنخس .٠ كتير ىلا تبجا ده
 .٠ ةملظم بحس ىف تضاغ مل .. ةنجلا ربم ءاوهلا اهلحوا

 دنع اهلنلل تدجو مل .. راثلا دهصك نخاس ءاره اهيلع به ملا
 ٠٠ ةلجلا لهأ بايت ىف لازت ال ىهو - . ميحجلا بام

 بلا جنو
 نا اهريدي راشأو .. ريبك مارتحا ق راثلا سراح اهل ىتحتاو

 7” لوخدلا
 ابهقيرط قشت ,. تاجردو تاجرد ىف كرت م .. تلغدو
 نخاسلا ءاوهلا اههجو ىف بيبو « اهقرحت القا رثثلا ةتسلا طسو
 ++ ريرحلا دئاسوكا ةيرط ةتيل اهيمدق تحت ليحتسنف ممحلا ىف وطختو .. ميسنلاك اقيقر اقيطل اهسماليو دربف

 ٠ نورففتسيو ٠ نونليو ,. نوخرصي اهلوح نم نويدطلاوأ
 ففي « حارصلاو نينألا نع ثكسب ىنح مهتم دحارب رمت داه الو
 لمعي داك ل.مل ... « نيبحارلا محرأ اب» مشمتيا مم * اتا
 1 كلالو عارملا لا زر نكن نع

 تطقس ةقورحم ةارما سار اهردس ىلع دتست تنحناو
2 

 :رجساباسعا ىف راثلا ىرجت باش تاذع تكتل اهدب تَدمو
 لا

 دساقوت نم كلج - هدا بْن هلأ نم ةضف قري



 . محقلا نم مطق هنارطق نأك اقرع زوجع
 2 لوث نم ةليمخ ىف ناسلاج امهو لاقو ٍرخآ ىلا كالم تفتلاو

 3 ميحتر روق هنآ +٠ ةددعو قدص
 يرمصلا مال تب  رخآلا لا
 قفخت تناك امك -. مهباذع نم فقحتل مهيلا اهلسرا دقل - 7 لوألا لاق
 "يناثلا لاق .. اهتيرق لها باذع نم

 هي جتا لها نم 1 5 لا ةنجلا لها نم ةديجولا اهلا : 3

  لوالا لاق
 1 نلامتو هقاحيس ةنمكح هده ١ ممل -
 .٠ امهباما تدب ةاجتو
 نم ا و اهيلع دب نكي ماو -. ميحجلا نم تداع .. ىه اهنا
 الم اهل لاق

 1 كيار تربغ له , تدع دفا
 2 روتلاب ناشعت رن اهانقشو تاق
 تم ديزل -+ فصلا فيت نفعا ال ىدحو نو 917

 رهب دوغاو + ةتجلا لغا نم انقعب بحصالا 3+ لالالا دوغاو 6 ةن بحضال تلج دقو : ىئدعا

 .. ياذعلا
 3 ةشهد ىف مهنم دحاو لاق
 3 نبأ 1! انه باع -
 اهمبصأب يشتت ىهو تاق

 ! ميحجلا ق .. كانه
 : وَخآ لاقو
 ! ادج ديعي .. دليعب هيلا دب ال ميحجلا هآ ا

 الا عمسن الا + تاوطخ دعب ىلع ا
 5 انيلش عمسل ا انا لا نوف ا حام
 .٠ نآلا تالعوا؛ ةلاتا تلك دقلا .. يلوقدص 1 لجع ىلع لازت ال ىهو تلاقوا
 ١. للتو ةشهد اهيف ةرئاح تارظن -. تارظنلا اولدابتو
 مسملكاو 6 بذك ةنجلا ىف سيلف اهوبدكي نا نوميطتسي ال مهنا
 .٠ نينالا نوعي ال

 زم نر
 ف تسمهو 6 اهيعارذ تمقرو  اهيتبكر ىلع ةسيدقلا تيكر,



 نوعي هك دبا الرش ل
 5 كلان لاقو
 ..- ىبلق قزعي داكي « نينا وه لب لا

 او لاقو
 .. . ايندلا ىف .تلاآل يتاك
 نيلأ اهبق مادام ةئج هاله تسبا - نسماخ لاقو
 قيم توس ىف لاقو ؛ لوسر بصتلاو
 -. ةلاتح ىلا انوعدبل انبجاو نأ ,. رشبلا ىقلا اي بهدتل -
 4 ةسيدق تلاقو.

 .. رانلاب هللا معدعو دقو ء نوبتدم مهثكلو
 - ةيركبلا ف ةوطلا مهلا با ..ازغا سيدنا اهبلع درر

 ثوس قق اوحاسو ., ةنجلا لها لك -, ةصارتم الثك اوممجتو
 ... رددقلا كنا... ٍيبحرلا روفقلا كنا .. رفقا ميمتلا تاينج ىف ىود بيهرا

 .: قيرطلا ترم دقو + مهماما ةسيدقلاو .. نويحارتب اوراسو.
 ٠ باوبالا مهل تحتف و
 ١ ميحجلا باو
 موجو تامسسنلا ولمتو ٠٠ نيلالا فكبو.راثلا هيف «ىفطتل اهم هنولظسي ناكم لكو + اهيف اورئاكت» ,. نيثمآ مالسب اهولغدوا

 مع
 ا ربخلاب تفس له 2 روتلا نم ةليمخ ىف ناسلاج امهو هيخال كاللا لاق
 ريغ اق 1 لاق
 11 ميحجلا ماقلاب ىهلا رارق ردص دقلا 8 لوألا كالملا لاق

0 

 اطل
 ترملا_ 0 وقل هللا هلوم ةشحسو ؛نوقيلتلا سرج فذ
 .؟ رصآب نأ دوعلا ىذا

 مل 6 طقف تاما عيرا .. تاماس عيرا اهتم ةراجا ىف ةكوتملا .نئرا نم ءاج دقل . . اهيلا هقيرط ىف هنا اهنلبي وهو.# اهجور هنا
 ا

 عيزالا تاماسلا هده ىف هلعقتاام نت ملو
 ةالطرف ةليقتشعس .... طيشلاب ةلملتس ام ىرتل اهنا ل
 ةءاذسح هيمدق نم اننا ىنحتتو + ةرفملا هبايل هتم ماختسو
 ماعطلا دميو .. ةمقسلا ةيقدو لولبملا ندنلا شيعلا . < اهبحب ىتلا فاشصإلا لك .. ماعطلا هل مدقتو ء مامحلا هل دمت ملا + مكضلا
 ًاعرعش تابط ىف هعباصاب ثيصب همدناو هردص قوق اهسقتب شاتحا

 رقاركلا ىلا بهذتلا فاك تقو اهبدل له .. ًآهرعش بحب هنآ ..
 لباشقلا يف ركتن نه امني ؛ هتاطخا ىثلا تاصاصرلاو ليانقلا ةباياكح ,. هتاباكح هنم عمستسم مل . ١ هطيضمتب ىلتكتس +1 --
 قيمت ةناباكع مب نأ لغو... هبيسع دق ىتلا تاسفسرلا»
 لدي .. كيبسلا نكمم شم .. ناديملا ايامم دانخاح مد روقلا + اهباصما غدفدت ىثلا ةبخاصلا هتكحض قلطي وهو هتدانك لوقت
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 ىف انتيزو -- هفالخو ةضرمع
 رخخرتال ىتلا هتلبق - . اهليقيو ىتحنيس .. اهبار لوقت نا لبقو
 نا دمي قسم ١ قم ل. اهركل هني لل

 رهو .٠ اهل هني ايا رخدا امنع فال انهم
 ٠ اهبلا

 د .عيرالا تاماسلا هذه ق ةلفتس ام طيشلاب ردت اهلا... ممن
 هنا ا ا 3 201 ل م ا
 تصل ا ب يعج صلطا ب 1

 « ةايحلا كلل ديعن ةنقح هذه : اهل لاق بيبطلا ناك سحل اهنا
 14 تاماس عبرأ دعب نيتومتس كنكلو,

 1 ةدوعيس هنأل عزجت ما «. هاج هنأل جرتت له
 ؟اهياعرب نعل نإ <: اق لع ل
 ... نادققلاب ما كالتمالاب .. عوجلاب ما عيشلاب سحن لع
 ؟ لكيت ما كحفت له .. قوشلاب ما ةحرطلاب
 20 رص ًافزط انينا# بقنا سرج قو
 تبل سرج قد الل هناا هده
 قرا هيض نأ بيع مال ةرفن كلا تاكو. « تمم

 نودو .. تحتف مل .. اهيتفش قوف ةربك ةماسنلا عضو ثداجا'
 -. هتيقرب تقلعتو هردص قوف اهسفنب ثقلا ء هيلا رظنن نأ

 ييجي نقول ةيدكتشي احلصلاو . . ةيغاضلا ةدفتحض كصسو
 لآل ءارنل بلا اهينيع تصقر مل". . ديراشرلا اهتاك عقرطت تالبث ىف
 قد .امهتضفخو تداع مل ةدحاو ةطحل امهتمئار ..هئادوه دعب ةرم
 ةينفك تارو ؛اهرمم انهتيي تضاع نيدالا هينيم تار ةلحللا هذه
 ىتلا ةليلقلا ضيلا هتارعش تارو .. امهتوسق لمت' ال نينللا'
 كقذ لع تار“. مقدلاو ةابعلا دجتف اهيف ئمتحت ىتلا ةبوقلا هتاوجر تارو : هبلق يضايب نع تاماعش اهناك هبدوف ق ىرست
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 ]© دلامع انير .٠ ةمالسلا عم 8 هل لوقتس اهتكلو © تادع دنا .٠ الها » هلل لوقت نلف تملك ول اهنآب تسحلا .. لكي ملو
 هناك تالا عطقو ناردجلا يلا علطتي دغاو

 اهلك اهتسق تحاو . ةتاص قوي حو .. هجم
 م ا اا ا داعتا نبع نسييسا غارت

 هب نكن ىذلا ريكا عارفا اذه ارو ىلخي ؛ ةحوقلا باك ىنعع 0, ىنمع لمحت اهتئاستبا تانيو تاه مل .٠ اقينع ةردجم تلد. املك تنواقو .٠ ىنعم ال ةيج ماني اياكم عضو ؛ ءاهلبلا ةماتبإلا هده اهيتفش قولا نم درطت نأ -. اهداكذا ديمتست نا .. هابقلا اذه مواقت نأ وه نآلا اهيلع بجي ام نأ
 7! ديرب اه لك .- هيطعتسما كلذ مهرو - - «دوجر# هاسحا بلغ دق هقارف ىف اهريكفن نا .. .هيارط نيم تاك انقل ةبدامك ضقدتب ال اهدسج نا... هب سحق ال انآ ة ةيبوأ - كو سرنل ةسباسأ تافاماو ل هيمارف نب تنارلو * ةليألا مامللا يهتلاو .٠ اهيشلشأ قوق ةطتفلا ةحرقلاو أ ةدلام ىلع همم تملجو ؛ مامحلا ادلح هيمدقا نم عزتتا تنحناو « هباهلا انه تصلخب ٠١ قارفلا ةوسقو عوجلاو ةنوللا ىنخي

 .. ةفاياكح ىورب اهو كَل
 . . اهرعشي تبعا نم هعباصا تفقولو ..: تكس .٠ البوط ةقاياكح يمتست مو

 .. ملا
 .. هرمع لوط متي مل هناك موتلا ىف قرغتساو

 "تماقو < هيماوق نيب نم ءودح ىف تللستت .٠ نهتضنقلا هين ىلا ظن ىهو علا ناتح تحسنا,



 .هتم نمئاو ىلغا سانا يلا هيدهت نأ كنكو لع -: هي عوبتت نا كشو ىلعو « هكلمت نيمث لاغ ءىع ىلا رظنت اهناع
 .نيتعاس دعب هظقوتسا
 نإ ةقح نم بمتم هلا -. امئان لازي ال وهو ناتعاسلا تضمو

 هيلين هل تدعأو تضاقو .- ىرخا قئاقد رشع ماتي هكرتنل .. ماني
 دوجمم تعضوو + ىعيمفلا زارزا تكفو ../ هيروجو هءادحو
 امهمانب نينقيتد وأ ةقيقد هيلع رفودل « ةاعرفلا قوف نانسالا

 م ١ قفرب هك ترعو .. هظفون نا بجب ناك .. اربخاو
 ,نلحاو ربثا اهيتفش ىلع عضي ىهو .. ةدشب اهزهن نا ترطضا
 ٠٠/ اهدجتا نأ تءاطتسا ةماستبأ

 ٠ هيتيع حتنو
 .٠ اهيلا رظني ما هنكلو
 .!! اهيا رلقتي نا لبق هنماس ىلا رظنأ

 م * ىوق ترغالا انا .. هاب ٠4 حيصي وهو اروهدم يه ملأ
 ع

 دكلرخو ؛ ءام ةتفحب همجو فدقو « هيايل ىف هسفث عضوو ماغ
 نأ ىرجي دخاو .. هحالسب قطنمت مل .. هنانسا قرت ةأسرفلا
 خيري هناك فدع ىف اهمضو « اهيلا رادتسا بابلا دنعو .. بايلا
 ةليقا . اهيتفشا قوف ةددحاو ةلبق اهلبقو. « همولش نيب اهلمحب نأ
 رظنو ؛ هنع ةوسقا لمكتسا ىتتح فنن ما ةميرس

 اميرا ايزأ ملسلا لزني ىرج
 1 6 كلام

 بيجلا ةرايسلا ىلا زفقي وهو اهدبب هل حولت ةدفانلا ىف تففوو
 .. ةقئاشلا نع تدمتإاز
 ةراج ودب تناك .- ءاكبل بهات اهيجو ىلع سكيب نكمل

 - . فنعي همولقتو .. اهسفن ى اثيش مواقت نأ ترو اهناك « ةمزتح
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 .. دانه ىلا ات ىم دمقلا اذه لقنت . اهسفت لقشت تاديو
 ليسو ل. بالا نم انك للقلا نتا هرم : تيحسلا لشتو .. موتلا ةقرغ ىلا خبطلا نم جرختو خطملا لخدتو
 تاكرسح ىف لرحتت تناك .. وكيرتلا طويخب كسمتو لييسقلا
 .. اهسقن نع اهفن لغشت نآ ديرت. ةعيرس ةيبصع

 نم .. اهيلا دوعي نأ ىلا اهسفت نع اهسفن لقشت لظتسو
 -. ناقل

 ١| تاجوزلا - . تاتماملا تالطيلا .  انتالطب ىدحا اهلا.
 السلا ير و عرب م

1 



 ,ليصفتلاب اهعباتي نكي مل
 اب نشب رن: ةرشسلا نيالا
 قر ما ةطعس نم مان دال السلا
 عمتسب نإ اضيأ قيطي نكي مل .. هلك

 1 .«. ةكرعلاب سحب ناك هنكلو
 درج + ليسافت الو دايقعت هيف نبيل .. اطيسب هساسخا ناكو
 .٠ اهيف رخل نأ بجيب ةكرمم دنع ناب اكحا

 ره ا ةييقح هدب ىف لمح -. ادحا خدوب نأ تودو .. ملكتي نأ نودو
 ولا و
 يعدي مع اجالس هولي نأ مهلا .. كلف دا ةببنكلا هذه همه رك
 + ةعرملا يلا فكل

 لل د
 « ىثك مالك ىلا عمتسي مهنبي سلجو .. نيريثكلا ذلاتع دجوو
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 .٠ هني شل قيطيال لب .. هممسي نأ ادبا همهي ال امالك نواوقتي . . وملكتي مهلك
 4 هيدافك -. حرسو ؛ ةيثلا دو.

 5 لاو يهدحا هيلا هبتئاو
 1 ديرت اذام
 4 كانه ىلا بهذا نإ ديرا .٠ احالس ديرأ - 5 لسك ىق لاقو هينيع هيلا عفرو
 مالك هئالمز عم ملكتي دامو © هيبجي نا نود هسار رخآلا راباو

 قيطب ال وهو .. مخ تاملك هيف عقرطت امالك .. يهنتي ال ارثك
 ! هيداعك + حرس دامق .. ةمخصلا تاملتلا

 2 ةلوسكلا هنجهل رشنت نأ نود لاقو.
 ! كانه ىلا بهذلا نأ ديزا .. احالس دير

 سفن ...٠ هلالمز ثيدح ق كيهتاو هاو رادا ما ١ قافشاو ءالرإ ةئاسسيتبإ اهلعلا .. اهل تعم ال ةئاستبإ هئدحم مستباو.
 7 متي ال ىذلا ثيدحلا

 بتكلا بحام ىماخللا هيلا ثقتلا امدنم : ىهتني ليقلا داكو
 :لاؤسلا ىفت هيله رزكو

 باك باجاو.
 1 لانه ىلا بها نا ديلا .. احالس ديار -
 لالخ نمو 6 هلالمز عم ثدحتي داعو هساو ىناحلا راداو

 .. يصاصر ةيلعو ةيقدنب هنم جرخا ابالود حتفو هدب دم ثيدحلا
 مم ثادحتب لازي ل وهو .. هيلا تقتلي نا نود اتبحاصت اهلواتا

 + ةلالعؤ

1 



 ةضانعو هتياسا. حرج .. لعقلا نم متكو
 ... هحرج دمضو أول حالف خوك ىلا فحرو .

 افضل
 بتكم ىلع رمو .. هردص قوق هعارذ لبحب ةرهاقلا ىلا داعو

 ىمسي نأ ترد بايلا دتم اهكرت .. ةيفدنبلا هيلا داعاف ىماحملا
 .سماحلا ةلباقتل

 عم اقحسلا ف ثحبب نا لواحب نا نود .. هدلب أ واع مث
 ف اهتيب همسا ىربل ءابنالا ليسافلا

 تو ىلا اسال قيل 3١ ليصافتلا ةءارق قيطب ال هنا
 * ارثكلا مالكلا قيطي ال .٠ عيذللا
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 رج اج
 1! توسنو .. لين ايا راجتحالا نا لمي نكي مل
 نم دبا هملخب مل ”..2ب لاقتبو رجحلا يي هرقل 9 نجح نا وتك ضل هل املاح هيب ىل عشب ناك دقو

 ا قلو رمطاو مرعأ هل هتدهأ نأ دم 4 ةعيضا قوق
 قالا زال نويل. تفخي دغإ جحا نول نإ لس و

 ارفس طريخ هيف يرستو ؛ وباب اذ ةنيبتلا
 + وجم ناو شيلا تارحسلا

 .هميضوو ....هئؤلا ىلا ةزسب هل هئرتس مك ق رج
 رارقسا ادرأ رجلا لو -. ةامعا م هيج نأ للحم لالا
 !! افمشؤو

 .. ةبيبطلا ىلا هئازعا بحأ لمحبي هناك خئاصلا ىلا هطخو
 سار عفر مث 6 ةربكلا ةسدعلا فلخ نم رجحلا غئاصلا صحقو

1 



 قف خو « هتوا هنم برهي 6 فيتم رطم ةملاز ول * ءاوخا ول ةسف هينضن ء فنا ةرغزت .. قت ريح ةورفلا نا مادلا فسي هناك غلاصلا لاقو
 ب رص انشا حبصي - + ىهتي ١ تومي ىتح .. نازقصالا
 1! ةقفشلا

 ٠.٠ هوفشم وهو غلاملا كرترا
 عدت مع كل مالم حربا

 ىرسي + رجحلا ةقدز ىف رسب ىدلا رفصالا نوللا نآك ..
 ا كرما ل

 و
 اله ةبحاص بحا دقق .. ةايحلا عدوب هناك هلك عبابش ركذلو

 نيرو < هبح نم رثكا هتبحا اهنكلو .. معنا .. اهبحا .. رجعلا
 لك لمتحي ال هسقن ىف ءىش دلانه ناك دقو :. قحتسي امم رثكأ
 اذه لكو -. ومسلا اذه لكو .. اهبخ اهتم ربعي ىتلا ةقرلا هده
 دقو + . ةلافسلا ىلا .. نيطلا ىلا نحي هسفن ىف هىغ ., ىتافتلا
 مح ىف هقلاو .. اهبح نع اديعب .. اهنع اذيعب ءىثلا اذه هملاد
 عطفا : + هفافسم رعب حسا م اينوتي ضار ٠ قا
 ةسيخرلا داجالا قوف هبابش رثميبو + صفارلا ف هبلايا ىفقب هنا

 .٠ اهتم هتلاقس هانتخا ةقشم ىتح هسفن فلك دعب مل
 داسجالا قو هنالحر ىف هلمحبو « صقارلا ف وهو هلمحي .. همبصا قوق قوريفلا رجح لمحي امئاد ناكر
 8 رجحلا نول ىف رارقصالا بيبد ظحالي ادب ىتم دانم
 للثم توني اذ رجحلا نآ .. ركذنو .. ركذتيل هسفن ذهجاو

 ةقبيبح نم دمتبا لم . هتلاقس سرامب ادب دّثم , نوخي ادب

 تع رقك ولا

 0 ا د ا
 ا دي
 نا

1 
 را ها و ا كل

 ا ا
0 

 انفي

 و .. ريزع ديقفا كب هناك ةكيطب وسو
 7 علا 2 ملا حا

1 



 ةكمداخ ١

 7 لوقلا هو لالذ ىف تنثت انا ١ قفيقأل ءاعرسغ ىلا ودي رمصلا ديسلا دم اذن
0000 

 نا مدقم اهتضق تلا ةلبوطلا نيتسلا لال تدرعت دق تناك
 كيسي ال بنا نال تيب ىلا تي نم عرفت تناك .. اهدابسأ ف نساخ قوق اهل ىبرن تح دايسالا لزغ لبقل ىلع تاللاعلا توي
 تناك لك .. ةمداخ نم رثكا نوكت نا ىف ادا ل اجبار دس تارا أ مدس كم انا

 هدو يام ل
 11 قيرطلا هلا ةيعتو .- هيرتلو هيلا يرقتت نع ثادب تح هلادغا :لاطر ؛ ايلمخأ و. ..اناتح ع ازكس ءااسقو « اديبرع + اليج ةلاذم ناك -. عيباسا ذنم ةتئزاقم رظنتت تناك ريفصلا ديلا اذهو
 مسج ىسل امك محور ملي نا لواخ ول ٠- يجلاو ناتحلا نم اثبش اهاطنا ول « ةقر رثكا ناك ول اهلابح ف تنمت امبرو اهدي ةنداغلا دب هديل ينور در .. لاحلا و فطن ةمادرو م هلك ايدج وتلا: انغ اذدا
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 قا .. اهنملي نأ درجمب ىئالتك تناك ىتامالا هذه لك نعاو ..
 11 ةحاقر ا

 2 دورب ىف اموب اهل لاق
 4! سقم انا - . فلس ةيتج ىكاعم

 1 نعرق نيسسخأالا

 14 كل ميمجرا هركبو مهيناه .. ارمقني
 خاو ربشصلا اهليدنم ةدقع تكفو  اهتقرق ىلا ترجو.
 .. هيلا اهب تداع اشرق نيمخلا اذ نم

 لاقو  ركش ةملك نود هيبج ىف ةريغصلا ةيلاما ةقرر

  ليعتس مح مارق ١: ةمزجلا ىف ل
 الا اهدسج سسملي نل هلا تفرعو . . ديسلا تابلظ تركو

 1 ا 0
  ةحاقو ىف . سيلوبلا بلطتو .٠ اههجو ىق
 1! ةيمارح مهلك نا هقراع ثنا ..

 سيازبلا طباع انا كلذ لك قرم تاكو
 1! اهمحري نمو .. اهتدصي نم نكلو
 11 نجلا كخدو



 هللا
 يرجحلا © نرجلا م بلت ىف هب ىوهبو ليغنلا « قدملا *

 دع ةميرا تما -. ةلآ وهو انام رشم ةميرا هيلع ىفم دقوا
 قع ناك دتخ ءايلتت اذاك طبشلاب يمي لو« هديب لكق ماع
 عم نولمعي نيذلا هؤالعز هلوحو , هنيرق يف ىطويملا ناكد مام
 -. هتجور ىدل ةنامآ همضي ىذلا هضرفأ نست ةمثكب هوغت مهنم اذحاو نا هيلا ليخو ؛ ىبكلا ششيتفثلا ىف

 هقتخيو هليمز ةيقارب كنسب نا لواحو ةملكلا هذهل هؤامد ثرانو
 + هساف مقرو « هنجوز داو ؛ هيتيع يممن لازت ال ءارمحلا ةرئاثلا ءامدلاو هيب ىلا فرصتاف -. امهنيي اولاح مهتكاو ..
 .. اهلتقوا

 هيمدق تحت ليست ىتلا ءاسدلا نع هينيع عقر فيك ىردي الو
 نيتس ىرقلاو داليلا ىف ىفاخو .. ةبرقلا نم لاست فيك الو ..
 نم تلقي نأ لولي ملا هفن وهف « نينسلا هذنغ لاول سيلوبلا دي نم تلقا فيك ىردب الو .. ةرهاقلا ىف هلاحر طخ ىتح ةليولع
 ياست اسير امئاب لمعو المح لممو ؛ دات لما لمص - ٠ الي لاجرلا عم لمعي ناك امنا . . ىقختب نكي مل .. سيلوبلا داي

 . . ةراطعلا تاكد ق فاقد لممي نالا وهو ؛ ربكلا رجا
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 ءاخر لحم امئاد ناك لي + لامعالا هذه لك قة يصن دجي ماو
 وج امتأ ,. بعتيا ملكتي ال هت ٠ مها

 : هلدحوو هتمص رس نع ضهبلا لات اميرو .: ةلآ درجم .. هل

 ةعقاو نم هلايخ ىف ثحبب وهو
 ..| ةلايخ ىف ةبرقلا بابت ىضوعتسي وهو اماع رشم ةعبرإ لنمو.
 علايخ ناكو .. هضرع هلاهتنا ةمه مهنم لكي قصلي نإ لواحتو.
 امير ؟ اذا ىردي ال .. نادمح ىلع نايتلا نيب نم ركوتب امئادا
 الاش كلتمي ىذلا ةيرفلا ىف ديحولا هنآل اميرو ؛ ايابست مهجستا هنال
 رطخيو هفتك قوف هيقلب انايحاو + هسار قوق انايحا هفلب ىعاشلا نم
 + ةيرطلا كيج دلي

 انف

 ٠ ةراطملا ناكدل عئاشب لمحتا وراك ةبرع تققوو 7. ةلالك ىرجحلا « نرجلا » بلق ىف هب ىرهيو ليقثلا قدللا عفرب ناكو
 داع مل ٠ هب لخدو + اليقل الارج ءرهظ ىلع عفر لامح اهلم لزنو
 ٠ رخآ الاوج لمحلل ةيرعلا ىلا رهظلا ىبوتم

 1( نادمخ هنأ , . رظنلا قلادو .. هيلا رظنو
 1! نادسح وه « رمظلا سرقلا لجرلا اده
 -. نادمح سمار ىلع هب لوتو ؛ ءاوهلا ىف ليقثلا قدفلا عفرو.
 .. ةطقو
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 اعلا
 .ةشيرلا ردص نع هسار باشلا بيبطلا عنر

 * اهرهم قوف ؤلؤللا دمع ىرب ال ىتح هينيع
 * دوز ىف لاق مل < اهاتك لوف زورتلا

 ىبلقو .٠ شمئابام انا :. روتكد اي ىازا هجاح ىئيدتمام 00

 5 ةدورب دشا توص ىف الئاق اهمطافو
 ةجابح ىشيكدتمام

 ا مع ا ا يلوا وا لا اههجوب تحاشا منا ؛ تحتل قون نم راقتحا ىق هيلا ترلطاو
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 لا ير دجلا يو. قسما بش تلا ا ا را ا ةمخفلا ةدايملا ةفرف ىب هيتيع ريدي اديحر سلجو.
 ةئاللو وه اسمحتم ناكو .. ابلاط ناك مايآ .م نامؤ مابا ركذنو
 ةوكرتشب مل .. ةينطولا ةلكشملل مهسامح نكي ماو .. هنالمز نم
 اة ما ميا نقلا د. تارهاشلا 1
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 ىظمفلاو قر
 ىساملا سويد

 هيدديبو + هملعي مهجلاعب ناك .. اذه
 تاكو. ملاهيلا مادقأ نيبو : بلارزلا ىف ءانارم بئاجب دقي ناك
 .اهيهو يتلا ةايحلا نوصي لوسر هنأ سحب ناك .. اديمسا
 .٠ ةرذ ةليك انايحاو « اكورق هرجا ناكو

 يفرم اوسيلو نئابز مهنا .. ةارثلا نئابزلاب هل تءاجو © ءاضرع اهب لباثي ةقينا ةلح هتسلاو « ةمخفلا ةدابملا هل تضغتتفاو .اهمم ةناخاو .. ةدارالا فيمض ناك هنال الا ءينلالا .. ةيرقلا ديس رسكلا كلالل ةنباب ىقتلا نا ىلا
 ضيرلاو .. علدلاو 6 فرتلا الا ءىيش نم نركشي # ميلك

 ايوروأ ىلا بهذي اح مهتم
 ةقبلا زئاجم ةيلستل «اآ 9 درجم كلو .. ابيب دعبول هلأ
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 .٠ الق ركن
 بعذر ١ ههاجنا ريغ نا ثيئام هئكلو .. ةريقملا ةبرقلا لا اًيجتم امداقو , هتجوز هل اهترعشا ىتلا ةيخفلا هترايس ىلا عرم من
 .. كلامزلا توذأم ىلا

 -. هتجوز قطو
 .- رصقلا باي ىلع ةمخللا ةرايسلا كرتو.
 .. 1 فايز ئدكات ىف ةيفصلا ةيزقلا ىلا بهذو
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 سرك ترارب

 .. ما الب شاع
 .. هيتاعيو فافجلا اذهب ىسحي ناكو ؛ فافج هيلق ىفو أشنو
 ٠ ةصقب ىسحب ؛ مارتلا ةيرع ىف اهنبا لمحت اما ىرب امدنع ناك
 امداتمو .- لفط وهو هتلمح امآ ركذب ال وهق .. راسكتاب سحبو
 فصمل ةفيلي سحب ؛ هتاثي متهتو هيله فطمتو اهنبا لادن امأ ىرب
 هيلع فطنتو هللدل ما هل ىيلف .. هدبك تنقت داعتو هردص ىف

 رت سعي ناكد ...بحيكوب ناسلا نا: مس نفر ١
 يقيم * نحلا تاذيس ىلاو_هلاثدصا تاهبا ىلا ةمئذت ةقراج
 .. بح ةثفل وأ ناتح ةسل هيلأ ايت نا رقصت ؛ نيكسلا ابقلاك ءادجتسا ف نميلا املطتم نمت

 هلقحرتي نال هعقاتو هي دبع ةناراج ةيقرب ىصي املاد ناكو
 * نكيع ف ٠٠ ماثيو *- هتاقدنصا تاهمأ نم ةدحاو رتص قوغ

 فانيتو .٠ ىسروفص هلا نسيلشب نا ةققدتما هلمبإ ضر
 ىدم سلب ال نك .٠ بحلاو نانحلا ىلا هاملغ نفطي مل ىحلا
 ةسلدت ىلا ةيقنلا ةدقملا رس نمهفب الو نامرح نم هيناعي ام
 بت ويكلا ىرثلا هوا هل عرق ب ىلا ممتلا ىلع ةديصما نم نمي ناك ايو لب د نعبلا
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 6 د راك مالنا
 نأ درجمب تاديسلاو تاهمالا ةيقب اهتمطاق اذامل ردي ملو < ىحلا ىلا
 اهجوز تدنقف ةديس اهنا لا انيش ردي مل - نهتيب تره

 نايس
 ب نيم ىف هب مل اكيش اهيتيعف ىحا اهب ىقتلا امدنعو

 ما ىل هقبست امم رثكأ اهقطمو اهمامثحا نم هيلع يفضت اهي حا 7. يحلا ءانبا ةيقيو ةيبصلا ةيقب نود هدحو -. هدحو هيلا :ىثلا ادله نآكو : هرورغ ىقربو هلفدي انيش .. تاهمالا
 وصلا اندم هل دلو .٠ باغ اا هنم لاسن تناك... نا ىأ ىلع
 + اهردص هل تحسقاو ا اهبديي هدي ىلع طقضتو هرمش ىلع حسمتو .. اهب هقصلتو .. اهبتاجب امئاذ هلحتو

 كي د. رتصلا اذه قوي مني نأ دير نب يحاو رخال هرسمع لرط اهراظنتا ةظحل ىف ردصلا اذه ىلع هسارب ىقئار
 ةوقب هئاطنشل اهيمارلي نصلاو 6 جدهتل اهسانثاب حل هتك

 لع ناضقنت نيتمرمحلا اهيتفشب ىحا مل + هيجي امم رثكا
 11 طنا اي 3 ةاهنم صلمتي وهو جاصو

 0 تسسمعو
 ميد 1! بحلا وه اه .. طيبع اي

 ةيئاسنلا هتارمانم نع ةرماقلا حضن قومرم باش نآلا هنا ع
 نام علي « .بدقح نيب نم لست نأ لنف لواست اندنعو
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 ار

 تح البوط جفاك دقو .. هروصل هميقب ىذلا لوالا ىغرمملا ناك
 اهلك هياصمف رصعو .٠> درشتو .٠ عاج . . همكي لإ عطسلا
 *. هضرعم ناودج ىلع اريخآ ةقلعم ناحل ىربا

 يناثلا نم ريثك دقي نأ نود « سضرعللا حاتنأا ىلع مايا نا
 وجم لجو .. موب لك ءىجب لجو دانه نا نكلو .
خ » اهنأك ديداخا ىف همجو ىلع نمزلا رفاظا مسنرل « بابشلا

 «شييار
 ٠٠ دوي ةأرمأ

 ناك اما ٠١ ضرما بحام
 سدقم دبمم ىق فحرت هناك
 ول فقيو .٠ # لمالا » اهمسا
 داهتتي ملا ٠. ةروصلا ىف قلحبب لازي ال وهو هيله سلجب ادمتم
 هوميلا جرخيو .٠ هلم وب هلاك

 ابص تاذ ناتديس_ثءاجو.
 ىغرمملا طسو ىف اتغفقو مل : تاحر ىلع ةرباع ةرظن اتقلاو  ةمالخ

 ةبخاص تاكحش ناكحافتلو ؛ عومسم ثوس ىف نانداحت
 هتالوكيشلا عطقب ىرخالا ىلع امعادحا

 ةظح نغ نائدحتت اتناك .. هنم افرط عمسو .. امهثيدح لاطو
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 قيشملاو « ةنئاخلا ةجوزلار عودتلا جوزلا سو + يملا دملاو + ةلئانلا ةجرزلاو + عوَذَشللا جوزلا صو + يسالا

 * ةالابم الب تلاقو ةاجتف امهتم ةدحاو هيلا تتقتلا م
 11 نر. ننس

 فافتما ايفو « ةيرخس اهيف ةرظت

 نينلا شيلطبام ةسفت وساكيب هد .. وقسم ىشم .. هيل ٠

 لازب الد 4 ةلودهب اظقتحم لاري. ل وهو. لاق مك < ةهوب تكسو
 م ا 1

 0 تس اب وش .. هيلا هد نمتلا تبلط انآ وعن ىبحف
 بح زاوج نوكب هنا امأ زاوجلاو .. سبرع ةينتسم ةحولا لك ..
 ىتبصب كبودل . . ىد ةحوللا شيبحتبام كنرشحو ... لام زاوج وا
 شيكبحتبام نامك هيهو .. ةينائ ةرم ىهبت ىشيئردتامو ؛ هصب اهلا

 نمقدل مزال ٠١ لام زاوج مزال ىقبي .+ لاوج هدك لصح القل ..
 1! رهم هينج نيسمخا

 .: اهتقيدصل تلاقو بجمل ىف هيلا ترظتو.
 ... 1! 1 نوتجم هيلع نياي هه
 .. انجرخو

 عع

 قلحبب اسلاج لازب ال ناكو... زوجملا لجرلا ىلا تقتلاو.
 يو ا او م ل مدمإ ع وحبل

 4! هيا .. سب هوبا : مثعلل ىف لاقو + زوجعلا لجرلا كبتداو
 -- 1 مارق مهنا : هلجعتي حاصوا
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 15 بسلا هيل قرعأ ردنا : فرت قف لوقي نحو دي ايسدق ؛ ةحئاك ةيلام ةقرو جرخا مث ؛ هبويج ىف لجرلا ىعنن
 نا هبيج ى اشرف جيرشعو ةسمغلا تاذ ةبلالا ةقرولا عضب رهو نانفلا لاقو
 .٠ اثنهم هدي ىلع دشو
 1! © تعيب 9 7 ةملك اهيل بوتكم -. « لمألا  ةحول قون ةقلمم ةرقص ةفاطب اودجو ىلانلا مويلا ىف داورلا ءاج امدنمو

 5 لوقلا اهرمه نع ةرشع ةعبارلا ىف ىهو هل ثينك
 2. كيحأ ىلا
 ذاق ىتئاست ال
 .ىوفا ال سنت انان
 .٠ كتف رعم ىف اريثك ترتحإ دقو .. كقرعلا ل ىلا لي
 ةليل ىف ميسنلا سافلاك قيقر كنا ىلا لي . . انايحاا
 0 د د م دا را
 بابل ل رح نم دونا عشب ضي ل عداتلو .٠ رجسشلا 'كلاك ٠ كلوح نم رون ا الا لس مك نيف نع ةرقصلا يونف لسشنو * ععصإ

 لزالزلاك رابج .. ناكرب ةروثك ساق كنأ ىلا ليخي .. انايحاو.
 قربلاو دعب ياعو اك انحوتم + فذ يوتا ذوسا .. لس هذه فيل وذو .٠ ىلا دع مربع اناا هننج ديت نود تمره تلا قاروألا فيرخلا فصاوم ملقا ايه بثذللا ملل لب بنا نع حفصن ال مقتنم كلا ىلا ليو تول رظتمب رات كلاك كحضتق .٠ كيدي نيب رهزلا لبد كتضبقي هيلع دشنو ركزلا قانهأ ىلع ىضيشتل ىتح ؛ محوت ” .٠
 قربلاو علا يلوم ف هس اصر لحلو كيد اين و

 كيف هيحا انه ىنلأست الو

 ان



 ؛ ميغا ضر
 -. كي ستحاو كيلا اجلا

 -. كنم برهاو كقاحا -. ان
 كبحا ىتكلو
 - رثكا كفرعا ىتح كاقلا نا ىتمتا ... انايحاو
 .. مديرا الو -. هيف كاقلا ىذلا مويلا نملا ,, انايحاو

 ١ ىنكلو
 .٠ لوح ام لك ق كبح ىراو
 كيداثاو
 دما امنع
 .٠ باطلا امدتموا
 .كيداثار كبحا

 -. 11 كناخأ ىئاق
 1! 1 اذه ىباطخ كلسي له
 .. ككال
 9! دوجوم كلنا ةدكاتم ىئافا

 كي
 هتمشوو - - اهرس ىلع اهبلق ىولت اهناك سرحب باطخلا توطو
 .٠ لضفلا اهرطم نم تارطق ىقعبب هترطم قيلا قرزا فول ىف

 راطقألا ىلا لحرت نأ لبق راطملا ىق اهعدوت ىهو اهمآل هنطنا
 1! جحلا ةضيرف ىدؤتل ةيزاجحلا

 1! © انير ىلا 9 : فرثتلا ىلع بونكملا ناوتملا ناكو.
 .. ةبمكلا ةفاط ىف باطخلا مالا تقلاو

 اريك برتقلال نكلو ىتيمحنل ىبئاجب كدبراو
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 دخلا

 شرق نورشم هبيج قو 6 احرم اديمس هنني وحن وطخي ناك
 اهقصليو : هبيج نم رفت نأ ىثخي هناك ةتشخلا هدي اهيلع ضيقي
 تلاقو.. .9 : ةينغأب مارت ناكو .. اهب ادني هناك هريس لالخ ةقاسي
 ., ىاشح ىل عطق كبح .. ىاشلا داري كيقسا . . ىادح يلامثا
 أ * ىلول بحد هتس ارب اي

 ةيالا ةليوطلا ياسا ركدني العاو عقأجفا ملوتلا نم تكسب
 ا ررياط ىلا ”مضنيو حابص لك بهذي ناك .. لمص الب اهاضق رتل
 ادماج ابرق يتح نكي ملوا ا 0
 لما نأ نام عسل

 لماع هتانع ل ةنارقا اد ١ لا مينو ليدي ناك املا © سيرلا 8 هلل رسثي نا ىف لماي حابصلا اذله ىق نكي ملو.
 هيل دانثا سبرلا نكلو .٠ لمعي نأ هتماطتسا

 ني ويسب حرا جك د
 راهنلا رخآ اسرق نيرشعلا ىضيقوا

 وحن وطخي وهو 6 هتيتفاب متوتي داعو
 ةةمحل فصتو لطر ١ ىرتشبو رازجلا ىلا بهذيس .. هلمقيس ام

 هل



 -. ريخل اذه لك هبدب نيبو امهيلع لخدي امدتع هلوو هتجوز ةحرت'روصتي وهو هتماستبا تعسلاو

 75 ليس دجيض لع ادغ اي اما لمحيس لع. دنا
 ادق

 لواحي لل هكلو .. ثوميو راهنب هيف ءىث ىلك ناك سحاو مظتسي مل هنكلو .. هسار نم دفلا ةروص درطب نا لواحو
 هيتفش ىلا ةيتفالا دومتو < هحرم هيلا دوعيل دغلا ىسنب نأ لواحب

 52 ايفيلببل
 بلجي خا © ءرسمل 9 بلطو < ىهقلا ىلا هقيرط ىف فرحناو
 ىف نا اقبل مطتسي مل هنن, .. فيعشلا هردصب اهتاغد
 :رغ ةرشع هدي ف عضوو ىهقلا مداخ ىدانف .. دغلا ىسني نأ
 مذلخأ 4 ارشض ايش لمحب دام مث مداخلا بافو .. ملكتي نا نوه
 باوكا ةميراو .- ىاش بوك بلط ,ت « هئاسلا تحل هعضوو هنم
 .. ىهقملا دعاقم ىلع نيقرفنلا هئالمزل ىرخأ

 .. ىثالثت دغلا ةروس تادبو
 .. هقيب ىلا هلامسو هيمدق رجي ماقو
 -. 4 نيمامسأ وبا اي ريخ : هتجوز هتلبقتساو
 هيعب ملاه نم ٍباجاو
 اة سلما مااب رش عع
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 ٍديرجلا هجولا

 ا
 أب نهماما حتفي ناك .٠ مابألا نم ريثك هحيبب الام هئانبلا

 : ةئرول داكت ىتح روثي هضن دجوو ؛ رحبلا
 ةتمارك نعو هفرش نع عفادب هناك حوحبم توص ىف حيصيو

 1! امنيلا الا هلك .. ليحتم .2ال-

 1. ةقرجم اهنا ةحكرتو ... اهياذأ ىلع لدفلا تعمصو
 لفتشال ال .٠ 5 شراع ذل .. هتدحو فهسفت ىشئانب لخاو

 كيس ئاعتيسلا طسرلا نا ؛اهيله بكي هناك هسفت ىلع باجاو
 بنت نا هتتبا ةمارك نم سيل -. لئاس طسو .. ءوبوم
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 ةارما ىلا بئقتتسو - لثملاو .. جشنملاو .. جرخملا اهب مرغي
 لف .٠ ماا اذهب عتتتي  هلثم دجو دتقا اذ هتايسال السل درك مو ةلرتحما
 + رم مع ا ملا

 1 ل نع نا 01 د مل
 عع

 توطشي لارب ال يتلا اذه نف  هلفع قطنم مغر كلذ فرو
 لثمن هنشبا ىرب نأ لمدحي ال هنال امير .٠ رعلبلا جومك هردص ىف
 ةئاشلا ىلع اهارب نا يطب .ال هلآل امبر .. 5

 قرت ىهو وا .. فوشكم بوث ىف ىهو وا .. لطبلا

 نانشلا مانا وديك هعنبا نا .. ايا مالكلا اذله ىلع هلتم درو
 مو .. ايسورلاو ابماسلا ىصقرت ىهو .. «وبالاب «شاشلا ىلع
 كب موقت ةشاشلا ىلع هلثمت ام لكو .. نابشلا اهياليز بحامتا
 ةايحلا عقاو ىف المن

 .هعلقعو هفطاوم نيب هسفن ىف رودل ىتلا ةكرمملل اجرخم دجي ملو
 ٠١ هحيرتو .. امثيسلاب لافتشالا نع هتنبا لدعت نآ الا

 ايم عم نأ هتيهذو تيبلا ترجه نا اهرارسا نم غليو .. لدمت مل اهنكلو
 . . لالا دودلاي هيف كنلخ فيت لوا يرعو“

 اكو .. اهلها شيل اننينسلا راد ىلا ابل ىذحا ىف لاسلو
 اهلتتيل جرخبي نأ دح ىلا ةئروت لمشب ام مليفلا ىف ىريس هنآ دقنمب

 ماكبلا هل ديرت امدنم كيب ٠ اهلثمت تلا ةسلا ىف اهعب نام .- هنآ ىن ىتح مليفلا ىعرع ىلع قئاقد ىضمت دكت ما نكاو.. .
 كحضلا هل ديرت اندنع كحضيو
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 اهلبخو اهبلا مدقت ٠ : هلقم هل لاقو ع ةقئاد اهآدو .٠ جوخو
 .- 6 عقصلا اهنم باو ملصاو

 ىلع تجرخردتل «ال ركع يي ىلا يللا ثرطقاو
 نا ائاثبل حمس ل اننأ .. ةقاعلا ديئاقت

 نلا هنو ىلحا دقو راسو ةسقن ىف زودت تلا كلا لمحو
 اياب : هيداس اهتوص عمسو .- اهاري 1 هلأك ضرالا

 1! هريس ىف رمتسا هتكلوا
 ..ديدجلا ىئامتيسلا_هجولا فحصلا تللعو
 يفتخت نتا ةمقلا ركذت مك فحصلا نم
 ندنه د٠ عرس لياطعتم هم لك
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 ةتارصلاو بكا

 .. اهتقادس لمجأ ام : هل كاق
 !! بح هلا .. ةقادص تسيل اهنا : مودع ىف لاق

 ع 83 ا 3
 ىلع نوشيمي نيذللا نا .. ءامسلاو يضرالا نيب قرفلا هنا ؛ لاق

 نوجاتحي ءامسلا ىف توشيعب نبذللاو ةقادصلا ىلا نوجاتحي ىضرالا
 .١ بعلا نلا

 .. ىحورلا بحلا دصقت : كلاقأ
 1! بصق ...بحلا دصقا : مزح ىف لاق
 -. ىحورلا بحلاب الا نموأ ال ىتا : تلاق
 نوكت دف ةقادصلا نا .. بحلاو ةقادملا نيب نيطلخت كنا لاق
 الك ىقداصنا نا نيعيطتست تناف .. بسحق ًايحور اناعحا
 كلتكلو - . سساتلا لكل عستت كحور نآل . . ءاسنو الاجر , . نسانلا
 جر روك نا بجيو . ادحاو اناسنا لا يبحت نأ نيميطتست
 ادحاو لجرلا .. داو ناسنالا لا حنمب ] .٠ حورلا بتاجي رخآ انش بحلا ىف نال ..

 1! 5 كييفا ال ىنا : تلاق
 !! كسقن نيعدتت كنا .. ىمهغت نأ نيديرت ال كنأل : لاق
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 .كمم ةداعسلاب رمشأ امدنع ىسقت عدخأ ال ىلا : تاق
 لا كتقافسيا

 - - دعيأ متي مل ءاثل ىف المأ .. نينالا نحن اتممجبب الما كانه نال ةديمس كنكلو  ىتقادصب ةديعس تسل كا : لاق
 1! اريثك ىقتلت انئا 01 هاقل ىلإ تاق
 11 نيحوي ماشا بحلا 2 تاق 1! بح هال : لاق
 ! 1 اناحور ىقتلل فيكو : لاق

 م. وا .٠ ةماستبأ ىف .. ةملك ىف .. ةركف ىف : تلاق
 1 اذامو : لاق

 :. لاو ؛ يلح توع ع تاق ||
 . . ةماستبالاو .. ةملكلاو .. ةركفلا نم ىوقا لما : لاق

 2[ ةقادصلاو
 عع

 "و تشمئراو .. بجتا ماو
 اهبلق بيجو دتسأو ه

 .٠ اهتم برتقاو
 اهيتفش هاتفش تسمالو

 .. كحورب ىقنلل ىحور نأ : هيتفش نيب ىهو تلاقو 0٠
 . كايف سمالل ىتفش نأ © لاق

 . كبلق عم قفخي ىبلق نا *تلاق ٠
 .. كردص مضي ىرهص نأ : لاق
 9 يور نارا 1“ ينم ىلا ١. قرط هنآ يد هنو
 بع: احوي الو . + ادنسج ذعتا نأ + بعل ىقاباغ لاق

0 

 ةدامسلا» ٠

 ايرت مرج لدم
 ٠ ثدحيس ًائيش ناك
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 ةرألا ةطلخلا

 :متقيقد ىوس قوختسي ال حرسملا ىلع هرود ناك
 لوقيو ةيرخس ىف كخضبو + بيبطلا ةدابه ىلآ
 اسدم جرخي مل ع © باطلا هنم زجم ىذلأ ؛ عجاتلا جالملا ارخا
 درزتس قف بيكا ًانابيو .. تومبو ٠ ةمار ىلع هقلطبو :هبيج نم
 ةيحرسلا لوصق ىفاب قرفتست ىتلا هتصنا

 .. ةدحاولا ةليللأ نع اشرق نيسمَخ ... نينقيتد ىوس قرغتسي ال 6 ريغص رود
 تناك . اهرق نيسمغلا هذه نم رثكا ىلا ةجاح ىف ناك دقو

 . .ةسودملا نم درط نا دس عراوشلا ىف درشم ةيرم هج
 بامو .+ هتودراطب اوذغاو همم لمامتلا نع 1رخنتمأ دق مهلك . ىثيعلا عئابو + نيللا عئايو © لاقيلاو  ةناخازجالا بحاصو
 ةجاح ىف وهو .. و .. هيلع وخأتلا عقدي مل نأ درطلاب هرذنا تيبلا
 رمتسي نأ عيطتسسالا .. الاحو .- ةداحاو ةمئد اهينج نيسصخ نا
 ةايحلا ف

 نيمخلا هذه هضرقي نأ ةقرفلا ريدم ىلغ حلب وهو ميباسا نمو
 .ءالاوط امام رتثع ةمسخ همس لمه فشأ ٠ . ضقرب هنكلو . ٠ اهيتج

 عقدت ملا .. ىفقري هتكلو .. يغيبلا مايالاو دوسنا مانالا ف هلئازوا
 ائئاد كلك دقت. . ةضفو نم بجمتب ل وهو - ٠ نيدسلا ةلامز هيدا

 لادا نظن نا
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 دقق كلذ مقرو !.يققرلا .. هتميبط ىغ هذه تناك .. ضن
 مطتسي مل ةيصخشلا فيعض هنال ادير ,٠ اماع رشم ةمخ هلو
 .٠ هقروت ىلع بلغت امئاد تناك نقلل ةتباوح نال اميرو « اهيلع روتي أ ةلامزلا هذه نم هقت ررحي نإ

 مرو :. حوسملل هلك هرمع بهو... نقلا ةاوه نم هنا . . معنا
 ةيوناثلا راودالا هذه ىوس حرسملاو نفلا نم هببصت نكي ملف كلذ

 امشيسلا دانه تحبصأ .: هئرلاد تعسناو فلا روطاو ب ةريغصلا
 اسلخم للظ .. روطتي مل هنكلو .. فولالاب نيتانفلا نطست ىتلا
 فضلا ةبوئالا هراوداي ايقتكم 6 مايا كلحا يف حرسلا

 عع

 رود هنآ .٠ ارغص ىسيل ةيحرسلا هذله ىف هرود نا حب هتكلوا
 وهو ... اهب قطتي ىتلا ةملكلا لوح رودت اهلك ةسقلا نا .. ماه
 ةيمخف أ صمقتي ما امك ةيصخشلا هذه صمقتي هنأ سحب
 « هطاشم يو 6 هفل ىدني هلا يحب +. لم نم ةيشرسع

 تيبلا بحاصو .. لاقبلاو .. هدلوو .. ةفيرلا هجوزأ
 هده نا لب... حرسملا ىلا لخدي نأ ةرجمب هع لك سكي

 .. حرسملا جراخ ىتح موي دمي اموي هيحاصت تحبصا ةبصخشلا
 قف عقتري هنأ سحب ةليلا لك ىفو .. ادج ميظع . ميظع لثمم هن
 برقي .. ىفلا لامكلا دح نم برتقي هناو « ةيثقلا هتمظع
 .. انج

 وع
 جرد نم جرخاو .. هرود نيحب نإ لبق ربدللا ةفرغ ىلا للنو

 ىدوب ىذلا ىحرسملا سدسلا ةتاكم عضوو ء امد افيج هقرعي
 ةلهاذ ثاراظن هيشيم ل : رسما ىلا جوخ مث .. هرود هب

 تاكو . . باحتنلا قوق فحرب هنأ ةثيطب ىلخ ىف هي نيو
 بيبطلا ماما فقوو 2. نيتلدهتم هاتقشو -. نيتثمرم هاج
 1 يس لج رين تلك دق همر مزجولا نم عول دوهصلا داو .٠ هتبص لطو .٠ تنص 3
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 : رم ةرخاس ةماستبا نع لثمملا انعش تجرغتاو
 جالسلا ارمخأ تدجو دقأ 8 : هليمو هجاو ى اهقصيب هناك ةليطب
 « عجاتلا

 عع
 تمصو غ # بطلا هم زجع ىذلا © : نسمي نقللا توص داعو.

 رثكاتاملكى ف ةرملا هتماستبا لالخ نم لان مل * بجي امم رثكا لثملا
 6 ىل هللا رغقو .. ايلدلا هتع ترجع ىذلا جالملا .. 8 : اهدي
 1 « ىدعب نم ىدلوو يتجوز ىلوتو

 هقلطاو + سدسملا جرخاو هدي دمو .. اليلق هدب تشعتراو
 فزاع شم لفقلا فوش ٠5 ةدماسم نذل ف ةقرفا ريدم سيدو“ .. ةسار

 15 © كرف نيسمحخ هيله مصخا .. مهلوقي نينملك لفحي
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 تكتايسللا

 : ةرهاقلا ىلا حرت ىذلا|ةنللاع دأرقا نين ديحولا وه هوبا نا
 ٠.٠ ادم حبسا تح هيل ىقلراو ءاضقلا كلس ىف طرحتا مث ؛ هميطت ماو

 نا داراف دلوي هقازرب مل هللا نآل اهبر .. لمت اهويا اهكرتو
 نمدرعتوةسردللا ىلا يشدد اهاريإ نا دارا ,دلولا نع اهب ضيمتسي
 .. لمقب نأ مدلول اردقم ناك امك ةسردلا

 ةعماجلا ىلا بهذ تحيسأ ىتح ثداو ةسردللا ىلا تبعذ ذئاو
 اهنم دوعتاو.

 اهم نبا مدقتا امدنم قوقحلا ىلاسيلا 8
 ل ةتارشلا واذن و هع بمن مشب مل بانت اهمضأ نباو -:

 لا هيضارأ ةعارزل رمل  ةيهبجوتلا ةداهش. لانب نق
 0: اهلك ةللعلا ىقازا ريدي حبصا ىتح ةءاررلا ىق حجتوأ .٠ هيأ

 اهنعب نياب جاوزلا لبقت نأ اهبلع مثحب ةهلوح ءىع لك ناكو
 نا مقر ةلاملا كاتب نيب نم اهرادخأ اذن : اهسفن كلاس ايدو
 .. ةعماجلاب اهتاحتلاو اهررحت رقنا نعت ملا اهلك ةلئاعلاا

 رختسم ملا لؤاستلا اذه نكلو



 هتالو « جاوزلا قيرت تناك ةهنال هجاوز تلبق املا .. اذه نم ءىغا
 هيلع ترما ام لك -. اهسار ىفالو اهبلق ىق وخآ باع كانه نكي ملا
 ةمييطُخ بحور -. يستاسيلا لانك نأ ىلا جاوزلا لج نأ وه
 لضحي نا متسول ىذلا ستاسيلا جورتيس هنا .٠ اهرارساي
 11 هيلع

 عم شيعت تيهذو .. تجوزتو . قوقتب ىئاسإلا تلو
 - ٠ ديعصلا تابريدم ىدحاي هيضارا طسو اهجوزا

 لك نا .. هيلع تلمح ىذلا سناسيللاب لمفت اذام تراثحاو
 +. ةمماجلا ئف هتسردامم ءىش ىلا جاتحبال ةيجوزلا اهنابح ىفام
 اجر لماع امكو ٠ هما اهوبا لماعي امك .. ةارماك اهلماعي اهجوزو.
 اهتكلو .. ةلماعملا هده ىلع ىترتعت ل ىهو : مهتاجوز مهلك ةدلبلا
 .. اهسار اهب تتح ىتلا ةريثكلا موطلا هذه نم .. ينئاسيللا نم ديفتسنا نأ دبرا لقفا

 2م
 هئافرصتو اهجوز ةيلقعب ءاقترالا ىف' اهملم لغتسن نا تركفو.

 قالو ةحباط ىف ضفنب رعي مكي ول اهجوز نكد. هلويمؤل
 ع اهنا ىلإ قترالل اهتالواحم لقي ىنح © هلويمو هتافرسما
 ,ىتلا فورشلل ةبسنلاب لماك لجر اهجوز نأب نمؤت تحبصا اهسسفنا
 .. . اهملط نم ءىش ىلا جاتحب الو .. هىش هصقنب ل .- هب طيحتا

 نا عطش نال اهنا تقرع. ..'ديحولا اعدارب تقر انين
 هيلع تلمح ىذلا ىناسيللا نم ديفتست نأ .. اهمله لفتسن
 ٠ ٠ اهنبا ةعدخ ىف سئاسيإلا اذهو ملعلا اذه عضتس .. قوقنب
 قم عسوأ .. ةعساو قاف ىلا هنهذ متل ىف. هدشئاتو هغيبرل ل
 ةميقلا لابالا هذه نم عسواو .. اهيف نوشيمب ىتلا ةدلبلا هذه
 رهرصحت يتلا

 ةهئامآ هبتذا ىف بكسنو .٠ موي دي اموي اهدلو عشت تدخاو
 هلطحت ىقلاع سناسيلا لمجي ىذلا لجرلا .. قفالا عساولا ١! لجرلا ةروس قى هنيوكتل اهلك اهتفاقلا تدتجو .. ةملك ةملك

 هيلا حوخت مل ىقلا ملاعلا ىلا هب جرتيو

5-70 
 ليم هل داكنرم دع

 0 ير و ةبدطلا عارفلا طل نه هلهف --
 .. ةفيضملا ق'املاد همم سدلجي هنا .. هينأب اًنلطت دادزي هنكاو

 لابو ١ - طفلا يف هس رمعو ١ * بيلا تايارع 8 هفتعارشو
 نك نيحاففلا متشيو .٠ ةلاملك سفن لممتسيو .٠ ةمياصاب هلثم

 :ءادجتسا ىف هل تلاقو .- هيوسر روكتبو + بسرب ادي ةبوئاثلا ةسردملا ىلا لقتثا امدنعو 3
 .. سئاسيبلا دغاتو ريكت كازيام انا -
 4 قهارملا توم .. ندشخلا هتوص ىف لاق

 1! ابويا ىر .٠ لجو انا .. سئاسيللاب هيا لمعا -
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 يتبع ىرثو . ٠ هارت نا لبق مى اهتايح ىف نكي مل
 راظتتا ىف - . قيزاقزلا ةتبدم تانب ملفعم شيعت امك شيعت تناك

 .. . اهلهأ اهل هراتخي
 ذا لبق ءاركيم جوزلا ءاج دقو

 جوز ىأب يضوت نأ نكسب ناك اهنال
 -:جورتي نأ لبق اهنم ىهتني نا بجي ةريثك لكاشم همامأ تناك دقن
 هع الا هثم ىرت نا نود : لكاشملا هذه داهتنا نوكس ىف ترظتلاو
 هلعا عمجت ىثلا ةيمسرلا تارابزلا هذه الاو ؛ ةعيرسلا ثاحمنلا
 .. اهلماو
 قئاس .. هيتيف تارو : هئار  ةيوطخلا ةرتف  ةرثفلا هذه قو
 ضرع الا هنع اهلصفب ا .. اهتاقتانل ةهجاولا ةذفانلا ىف ديدج
 ةقيضلا « ةفطملا ٠

 نيشيملا نيناه ىف نكي مل .: لوصف هيش ىف هينيمب تقلعتو
 هيلا اهبذلجي آم امهيف ناك نكلو .. اهءايح حرجب ام الو ؛ اهفيخب اما

 ايلا ريشي ادب مع
 هاقلث نأ اهنم بلطي هنا مهقت اتناك .  هناراشا لك مهفت تناكوا .. اهيديب
 لك نيترم وا ةرم الا ادبا اهتيب نم جونا ل ىهق + ةقسآ رداتعتفا
 ديزي هنا مهقتا تناكو -- لجر ةسارح قو اهما ةييسبو رهش
 اهتكلو .. اذاك ىردع ال. عيطتست ال اهنال رفتمتق اهتروص
 تردماف .. هل بتكت نا اهنم دبرب هنا مهقل تناكو .. عيطتست ال

 اديأ اباطخ بتعت مل اهنا
 اهيقيع ىف تمملف .٠ اهجورتي نأ ديري هنإ هتاراشا نم تمهق ملا
 .٠ ةبوطخم اهئا « هل لوقتل اهعبضا ىلا تراشاو.« عومدلا

 ع
 ... رخلا ىتبم ىق ىتييعي اههنم لك نمتساو
 .6 هئالفان ىف وهو + اهتذناث ىف ىه ىقبتاو بان اهلك ةفطعملا تناك

 نتج عيدلاب 3 كي دو ا م يللا كابو 4 ب تاكو ا
 هدام فيصلا صتناا نإ دنب درولا دومك تحبس ىتح تارهوأ
 .٠ ديعبلا مهولاك حبصأ تح لجنو ٠
 هس نأ ليك اجي نع طوخ .. اتقان نع هج دعم املا سحت ىعو .. لجن اهببطخ لكاتمو . رمت مابالاو
 ٠,١ هلقادب رمستتا نا لبق .. هتاضيتي ىسحت نا لبق .-

 .., اهتبصأ فرطب ولو + ةسملق نإ دنوت اهنا
 أل, اهيح يسحت نلأ دبرلا + هدب ىف اهدي عضت نأ ديرلا

 اد
 عيطتسنال اهتكلو ... اهيلا هدب دمو : اهتذفاث نم هيلا اعدي تدمو
 ثلامو كابشلا ةفرق ىف اهيدي ىدحاي تقلعتو .. هتففات ةفاح رع اهلثم فكوو -. ةذفانلا ةقاح ىلع تضتوف ٠ هيلأ لنا نلا

 هلا شت نا لبق اليلق تذدرتو .- هيد
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 لا نلا اهدسجي
 ل

 :راخلا ىلا رثكا اهدجب تلامو
 ش رخالا ىلا لي مل امهدحا نكاوا
 .ا. رثكا تلام مف
 ا ديكسا لا نك تلعب نأ قرع ضب عجرم م

 .٠ ترحتتلا اهنا اولاقو
 .. هيب نم لقتتا دق ديدجلا نكاسلا نا ةفطملا ناكس فرو

 ©. لقتلا نبا ىلا اوملعب مل مهثكلو
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 فللا تيرلطا
 قالو « عقربلا ١ اهمجو و ينل
 3 ا قل قاب هاهدج
 لاو عقرب الا... اهتايغ ىف ءيش ىأ ليتحت نا وكنب ناك.

 ةءاللاو عقربلا الإ ا ا
 لمعلا تناك . ٠ ةررحتلا ةنابطلا تريب ق ةمداخ اهنلوفلط نم تلمع

 نيفظوملا رابك توبي ىف لمعت تحبصا هلا
 لاقطا يرث ٠ الا هيوم تيس ان ياخ دس

 ةتس نم لقب ال ابرهش ًيترم ىضاقتتو « ةيطارغتسرا م
 ةمسن ىلا انايحا عقتريو « تاهيتج

 تويبلا نم تيرشوا
 ىئاسن قوذ اهل ىرتو .. ةثبدحلا ةيتدلا رهاظم اهيق تمدخ ىتلا

 اديس داسجا ىلع ثادولا رخآ
 صفت فيك ثفرعو ٠

 اهلا هئدما ايون ما ٠ اهباسحلا هتمدص ابوث ناك هاوس *

 و 6 اهيف تان ىتلا ةكيبلا نم ارك تدني دل
 000 0 و فرق دلل



 * تجوز نا ىلا
 هت ريدي حيصا ىتح اهحافك لتم حقاك اهل اسرق تجر

 ةياشلاو ةوهقلاب : ةرراجفلا ةيموكحلا ةحلصلا ىقظوم دورب ارفع
 . .٠ لولا شتيودئاسو

 متي ىلا اهتيرط ىف اهتيب نم تجرخ املك + فللا ةءاللاو عقربلا عضت نأ ىلع را هنا الول + اهجوزب ةديمسأ نوعت نأ نكمي ناكو
 ,٠ اهنودخما
 5 لة
 جراوسخ ق ريست هتجوز ىرب نا لمتحي ال هنا .. ١ سا هنكاوأ

 7. افردصو ؛ اهيعارق نع فشكب بوث ىفو هجولا ةقومثكم قالوب
 اهزياسو اهيعارذ تطقو
 !او غ عقربلا ىلع رسب لازي ال هنكلو

 عع

 ةتايحا اهبرضي تاكو ٠- اعارص اهؤاسمو اهحابص ادن
 دال عياسألا هيف قبو اهلها تيب ىلا هنم برهن انابحاو.-
 4 ميهاربأ ىطسالل وكشت ًامئاد تناكو . . هبلا دوعتا يضحبلا طسوتي
 .٠ اهمودخم تب ىف ةرايسلا قلاس
 ىشلا +- قينالا ليوقلا رسسالا باشلا ١> ميهاربا ىطسالا
 هتبامرب تيبلا ةبر ةطيحت ىذلأو * ةديس نم ةقانا رثكا املاد ودبي
 ناطر لس نا .٠ اهمركو

 -: انانع هياتساوم اتعبصاو
 .٠ ابح تانج ميصاو
 مايالا دحأ قو

 1 ةئيطخ بحلا حبسا .. ةبهتل ماين بكا
 لياقت فيك ىردن ال ىعو اهتثيطخ موب ىف اهتيب ىلا تداعو

 .. اهجوز
 .ةعلام هتارع قبحتو ٠> ةريبك ةءاصعباب هلياقت اهسشن تحور
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 السنا ةداجطم هل دمتو ... ةيعبع نم اد 5
 يتيح يب يلهو اذ - لع ل و ان

 ا... اذيل هطع ملام اهلآلد نمو
 ا. ةقيها ةنع اديس جوز أو
 جرب اهلج ضو يابلادي 2 8

 ترم ص ا
 ةمساو ةماستيا هيتفش نيبو لافو

 1 ةديمح اب لوالا ىنم ناك ام ل
 1 لالد ىف هديمح تياجا

 1[ لفت اهرضب ةدجارلا هضم ٠ ايوعل ايان امس
 .٠ امانا جورلا ةماقيا تدازر
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 تلخدو .٠ ركابلا حابصلا ىف ايمودخم تيب ىلا هدبمح تبهقو
 ةءالملاو عقربلا تملخو 2 تالا ججيحاربا نانسوا درك



 ةههواقم

 -: هيحت اهنا ملعتا تناك
 .٠ .اهجوزتي نا هنأ اضيا ملعتا تناكو
 لا هتكاو ١, اهبح نم فنما هبح نآك انيرو ... اهبحي هنا

 ؟؟عيطستا الاضبا ىهو. .ميطتسب ل هلا .. ليحتسم ,. اًهيسورتب
 ىف ٠١ ةرشع ةسدانلا لراجتي 1 ىنلا ريصلا اعرسع راتحار

 .. اهليقتسمو اهفطاوع نيب راثحا . . اهرم
 ! ؟ اهبح مواقت له
 3 ملتستو اهيليه قمل ما
 نكلو ؛ ةباهت هل سيل بحلا ًاذهن .٠ مواقت نأ ثررقو
 * ةلاح ٠ بحلا نأ .. فدده هل ىسيلو ؛ ةيأَهن هل سيل بح للا
 . 1! فدهلا نم ىوقاو ةباهثلا نم ىوقا ةرمعسم.

 11 اهتلاح مواقت . . مواقت نأ بجي كلذ مهرو
 لوط ثدحتت تناك .. اهرمع اهل حيتب ام ردق ىلع مواقن تادبو.
 امدنع تتاكو -. هلداحت ال ىتح نوفيلتلا ىف اهتاقيدص عم راهثلا
 ةعاذالا قف« نوعمشسملا هبلب ام ٠ نكر ىلا لسرت هيلا . تناكو ٠.هنع اديعب اهيف شيسل امصق ارقثنوقيلتلا و تحت ال
 مدع ةعاقا راظتنا ىق عيباسالا لظنو همساو اهمساب عادت ةئاوطسا
 املا اهبلا ليخي عافت امدنعو .. هئاقل راظننا ى اهناك « ةنارطعسالا
 اهتعول نع فقخيو اهيجانيو اهل ىتف هلاو هم
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 سل ل
 لملف .٠ اهجوزتبل اهباب قرطب لجو ىاب ىغرت نا تررقو
00 
 .. اهباب قرط نم لوا تجورتو.

 را ل ع1 تر
 را ب 0 ا محلا ل ا

 انني

 هقالطلا بلطن مل , . اهجوز نم لمحت نا ىلا رظتتت نا تررقو

 .٠ اهبح هب ىسثلو + اهدولولا اهسقث بهن كلذ دميو.
 .٠ ةطرفلا عون نم ةليتج اننب كلامو 2, كتتو
 تقلطو
 فتق اهب اذاف 6 ترم مايالا نكلو .. اهتتبال اهسفن تيهوو

 لازن ) بلا ةلاح نأو ؛ اهئايح المنا نأ عيطتست ال اهتنبا نا"
 .. ىوقاو تناك امم فنعا ؛ اهمزالل

 ارظنو .٠ همت ال ىتح اهياقيدس عم نوقيلتلا ىف ملكت تداعو
 ىلا ىئاملالا بلط ىف لسرتو .. هنم أديب اهيف ىتيعت ةريثك اصصق:
 .٠ اهتماذا راظتنا ىف ىتيمتل * نوممتسسلا هبلطب ام » نئكرب

 -. كلذ لك اهفكي ملو
 راعت اهناو .٠ راهثل داكت اهتمواقم نأ ةظحلا لك ىف سحت تناك
 2| ملتستو هيلا بهذا

 .. مراقت تلظ اهتكلو
 عع

 مث ٠0 اهبح نع اهنيهلي تاقبدسع نع اتحب اهتبب نع برهت تاديب

 نو 0 .. اريثك وهللو .. ةلشلا هلع طْسو اريثك كحضت اهنا
 نم ديزم مث .. وصمللا نم ديزمو كحضلا نم ديزم ىلا ةجاح ىغ
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 ىلا سهتلاو كحضلا اهواق ٠١ مث ** وللا نم ديزمو كحضلا
 7 ةئبطخلا

 نكيتال اهنا اهعومد لالخ تفشنكا م .٠ اهتشيطخ ىكبت تلجو
 2! همواقت ىتلا بحلا ++ اهبح ىكيت اهتكلو , اهتنيطخ

 ةقينع ابوق اهلق ىف لازيال هلا .. بحلا اهسنن مل ةئيطخلا نأ
 2+ ءاسنت اهلعل هتمواقم ىلا ةجاح ىف لازت الو - ٠

 -. ةئلاثلاو .- ةيثاثلا ةثيطخلا ىلا -. ىلوالا ةثيطخلا اهنداثو
 كحتلا اذه لمتحت دن مل .. عطس دمت لأ مت .. ةعئارلاو
 .. ةرذقلا اباطشلا هذهو : عرافلا وهللا ادلهو .. فرجألا

 6. مواقلا نأ عيطتسسا دعنا مل
 .٠ بحلل ماستست نا تررقو

 انا
 وع -. هنع ثحيت تيعذ امذنع نيرشملاو ةنساقنلا ىف تناكو

 ء. ردم ةساسلا ى يش عمنا ىذلا لجرا
 1! هدجتا ملو
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 ةئضاغ

 ةمجت تحبس نإ دانم هينيعي اهقحالب|زرجملا ىرتلإ نك
 نم عقرتت تناك .٠ اهقحالبا نم لك رقتحلو + ءرقتحلا تناكو

 ايات تاملك نع عقرتتو ٠٠ اهيله اهيوقدقب يتلا ةيخسلا ايادهلا
 مريخ اهيل تورب الو ٠ سأنلا هارب ىذلا لابجلا اذه هركت تحبسأ اهلامج نم عقرتل تحبسما اهنا لب .. امينذا اهي توالي تلا

 لو ايش نورب ال - . اهادبم الو ة اهنف الو ه اهتيصخش نووي الا
 .. لامجلا اذه الا انش نوديري

 نم رخسب وعز ديكات ةجهلب لاقو امري زوجملا ىرثلا ايلا شنو
 تعا ىناللا .. كدت ...٠ اموب نيثطختس ©

 نال علا نا. طاس# ةيازتخم ا
 ل ا ا ول نعل ق0
 نلت :٠ يارا رع اناناس .تزصتلا . . اسهقحال نم لك ىلع رسشتت نأ تءاطتساو

1 
 اهينقشي اهدقع مقرت نأ دارا ىذلا جرحا
 نيج بع ثرعلا -- ليك لثشا شو



 + اجرخم الو + ايفحص كي ملا -. هب تقنلا نا ىلا  اجتنم الو ء اجرخم الو ءايفحص نكي ملا
 عتيحاو -. ةقدنم هب تقتلا باص درج ناك .. اجرفس شح الو
 دنع اهريتح مل .. هتياهت ىتح بحل قيرط ىف راسو .٠ اهبحار
 -. اهتفي ىجضت نأ مطتسل ملو +: جاوزلا نيبو نقلا

 اهييبحي تحلف
 تنافو

 1! جاوز

 هناك لاق و ؛ ةرخاس ةرظن هينبع نيو ىرتلا زرجملا اهيلا دامو
 ةرصنلا

 -. ةكيطغلا كاتل دقل
 :تلاق
 14 ابح نآكأ -. ةليطخ نكن ما -
 .كلرتب عيب امدنم بحلاو + نفلا لئايع ىلم كبح تحبذ دقل لات

 دينا رثال اقر -- ةئيطملا رع تلا له ٠ دوست ان كارو
 1! ةثيطخلا وه دج قوف بحلا هكرل

 اذ تاق
0 

 .٠ اموي كقالاس .أر ةثطاقلا ةئانفلا اهتبأ 00
 .٠ اهكرتو
 ةقوق اهي ياسا عارم نحس +. نكي تالق"

 :: 11 اهيسج
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 ةنئائلا ةجوزلا
 هايل رففي لا ديرب ال ريس اهل ناكو «> ةنئاع ةجوؤ تناك

 1؟ اهتنابخا
 ىثح اهدالرأ سمل# نا فاقن هنأ دح ىلا اهسَقن رقتحت اهنا

 ىنح اهجوز ىلا اهيتيع عفرت نأ فاخلاو .. اهتئايخب مهلولا
 بعت مل اهلا دح ىلا اهسفن رقتحت .. ةنابخلا زاثآ امهيف ىرب
 قحتست دمنا مل اهتاك .. كحضل دمنا ماو ة لكألا دعت ملو * ماش
 .٠ كحضلا الو مامطلا الو مرثلا

 اممم اهتئابخ فقوت نا تررقو . . اهسفنلا اهراقتحا قطا ملو
 .. اهجورل فرتعت نا تررق ؛ كلاذ نم رثكاو .. اهباصما تمن
 .٠ اهريمض اهيلع هبصي ىذلا باذعلا نم اهعيريو < قش هلملو

 فر ٠١ ةلايخلا اهبرقت ال ٠٠ ةرهاط ىعو « ةليوط روهش ثرمو
 .. ىوفت نكن مل اهنكلو .. اهجوزل فوتعت نأ ووقت تناك موب لك
 2. اهدالزا تير ةهليب قرفو اهتيب مدهو اهقلط ابر “٠ ًاهلعق اسير <٠ فاخت تناك

 .. هرتصت نو فرخلا ىلف بطنك نأ اريخا تماكتساو
 ٠١ ليضافتلا لكب فرت
 هتمص بقرت اهلالخ اهكرت ةليوط امابا تكس .- اهجود تكسو
 ؟ ركفب اميق .. ةريح ىف
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 قارتسي هللا .- هيب اهلتتي اسدسم يرش هلعل 1 اهلا دي اذام
 ١+ 5* اهملع ثود قالطلا تاءارجا

 + قيقا ىو ماب# هذه تنسو
 م2 اهجوز ملعت ملا
 8! حفص هلا لاق

 عع
 كتاكيت رم لفو هلا فدسبأ نار .: هيافاسي حرش نا تاراح

 هاا ل كيران .. تيزلا نم لاح حابس رش” ةجاب
 ف نكن مقو . - قافتحالا بوعض هنأ تلوم احين انيك نشا « سال ءيداب يق ءرسفت نا عطتسل مل + ببرغ رخآ روعش ةحرفلا لحم لحو
 ىدلا جورلا ... اهجوز رقتحت ثناك لب :اهسفل رفتحم رمل هداه
 14 اهقلطب ملو ... اهلثقب مل .. حفص

 © هقيطت دهن مل ىتح + اهجورا اهراقتحا دنشاو
 شح روعشلا اذه اهي مواقت ةليسو نع كحبن نأ بجب ناكوأ

 +٠ هرقتحت ىذلا لجرلا تيب ىف نشيعلا نأ عيطتسلا
 ةليسولا تدجوو
 ةئايقلا ىلإ تداع
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 ةقيقحا فهن
 00 1 لطم قدس نو 0ريال رع للا راكد عاود عا نم ةيقت رب نك

 ٠١ مفصلا الو رففت 1| ةييصع ةبينع ةبوز ىعو * ام موي
 نا عيطتسيي ال هلا ٠١ ليحتسم ٠٠ قدصلا اهل لوقي نكي ملو

 .. تاقيشع لب : ةقيشع هل ناو ؛ نئاخ جوز هنا اهل لوقب
 0 ا لسع ارا م عما ا لا ١ فصنب امئاد حرصب نا وع ةمالسلا قيرط نا فستنكاو
 لارا السل كتشو بس : عاش ف لب الا اهل لوقيل هتجوز ىلا دوي غ هناقيشم ىدحاي ىقتلب امدنغ ناك

 نا احق نام هتّعش ىلا اهبحص هنا رقابلا ىفخب ما ا
 0 يوما قيس عم اطل رثدسأ نموا 11 ا

 011 قم لولا يبا وا ةارملا هدلهب ىقتلا هنآب اهل فرتعا نأ قبس دغ ماد ام : اني
3 

 بعل ىهتتم - »ا



 رن, 3 قالي اهلا اًرخنم -. افيحس اقام انيس اجو
 ةطاسبلا ىقت  ةطاسيب هل تلاقو اموي هتجوز تداع نأ ىلإ
 لحم رف تالف تنباق اهلا - ةقيقحلا اصل , اهب لوق لا دوعب يتلا

 .. ةمالس هلي هاو © سابأل ١
 3 لاقو + هروز دس ارجح نأك ءانيع تثحجو
 2+ 7105 انام
 : روتق ىف تلاقؤ ةدهد اهيبجاع تعلرو
 23 هالي كافل -
 .: 13 امتيعل نيا .٠ امتعف اذام ٠ اذا ماد + نشجا توص ىف حاصو
 لب تلاقو اهريظ هل تراداو
 رباع ماقلا ناك
 هناك نينظحاجلا هيتيمب هتجوز هجو ىف سرفشب دلخأو .. تكسو

 نع رخآلا فصنلا نع “٠ ءىش نع اههجو ىف ثحبي ناك ٠

 تهيلارعب

 ., اهدسج وه ؛ ديحولا اهقمض نأ ملعت تناك
 رفا« ملستسي مث  بفريو 6 سحيو 6 ضبني يذلا دسجلا اذه ٠ 6 ماسنسي مل  بقريو ء نحيو 6 نقبتي ىلا فسجلا اذه
 ! اهدسج مواقت نا .. فعضلا اذه مواقت نأ اريثك تلواح دقو
 .. اهلعض اهيف ريثب ل ىتح لجر اهسملي نأ فاخت تناك
 0 ١ ماما فقن نا فاخن تناكو

 ٠ بحت نأ ديرت تناك اهكلو ارا. ميج قرت ال
 نانحو « ىوجنو ٠ مهافت هيف بح ٠> فمض هيف سيلو « هسج هيف سيل بح .. اهلايغ اهل هروصي امك بحلا : | دير ت

 .  ضضرالا ىق اهدسجو
 . . هي تقتلاو اي .. اهتمص نم اهفوخ هنع اهدا اهلايخ اهمفد املك .. ةنيكسم 6 ةرئاح تشاعوا
 6 نانحلاو + ىوجنلا هيف تدجو .. اهلايشيأ هتبحا ٠ هتيحاو
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 م ا دل عت ل مامر
 قب كا ل ا

 ةخرصت ىهو 4 فتع ىف هنم تحاشاأف < اهيتفش نم هينقش برقو.
 1! ىتع دعبا .. ىئيرقت ] .. ال

 1 نانح ىف لاقو « اشهذ هيتيم حئفو.
 ؟ 1 ثدح اذام .. اذا
 سائلا نع + نقلا نع + بذالا نع ملكتت لاعن , , ىتلدح ؛ تلاق
 6 يعي عه +

 ؟ كسقث نمو ىضن نع ثيدح .. ثيدح لبق نأ : لاق
 ديرت كلا -- دسجلا تيدح هلا ١ فيخم ثيدح هلا ؛ تلاقا
 1! ىدسج الا ىلم نوديرب ال لاجرلا لك ,. ىدسج

 مكتإ م ٠١ تعلو
 ؟ ملت .. تكس اذا ؟ تلاف
 المتقم اديدح نوكيس لبقلا ثبدح ريغ اتنيب ثبدح ىا نا ؛ لاف
 يحال اناو .٠ رخآلا نع اندحا دهيس اكيدنح .. افيخس ,.
 .. كنع دعبا نا الو 6 افيخسس الو ؛ العتفم نوكا نأ

 مع
 تداعو . . اهيتفت ىلا هبتفشب لامو .. ةيثان ةرم اهنم برتقاو

 . ٠ تلستسا .. اهيل رصتلا اهفعض نكلو © مواقت نأ لواحنا
 20 1 تراهنا

 لع ءاهتمش ىلع دقحلا - . دقحلا نم قزمتي اهبلقو هتكرتوا
 66 اهدسع
 ؟ دسجلا اذه نم .. فقعشلا اذه نم اخت فيك
 توما الا هنم اهصلخب مىش الإ
 !! داس الي... احاورا نوكت تولا دعب اننا

 دف

 قمع ةئلاثلا بح
 + اهتقيدصل لوالا اهبح ةصق ىورت تناك
 . . ةيسيللا ةسردم  ةبلاط « ىرمع نم ةرشع ةئلاشلا قاتنك-
 ةديدجلا رصم ةسردم ىف ايلاط « هرمع نم ةرشع ةسداسلا ق ناكو
 تيار ٠ . انتيبل لباقلا كنبلا ىف . ٠ انراوجب نكسب ناكو . . ةبوتاثل

 روأرلا تادب امدلنع هتفرع مل ... رمسا اغيحت البوط
 2 يتيحااو 2 ةقيحأو

 ةيحن ةذفانلا نم هبيحا نا دمب الا ةسردملا ىلا هسعذا ال تنك ٠
 لو ... ماسلا ةيجب هيبحا تح ةدفانلا ىف لبا دوعاو .٠ عابصلا
 نم ىردا ال .. اريثك ثدختن انك . تادحتت . قيرطلا ف ىعم ميسيو ةسردلا ىلا ىباهذ دعوم ىف هتيب نم جرخب ناك ةعمج موب لك
 وعبو ةسردملا باب دن ىنكرتب مث .. مالكلا اذه لك دجت انك نيا

 ١ عم ةيلق تالخأو  ةمع ىبلق ذخأ ةلاكو :٠
 نب ا قمل ساكو بصرك يع حا تكد و نم نيلوألا نيقرحلا ةسازك لكو بانك لك ىلع بتكا ثنكو ٠

 مسجلا موب مابص ةلباقا امدتم هل هيطعال عوبسالا لوط هيفخا ام عمجأ مث 6 ىولحلا عطق ضعي تيفخا فويض انراز املكو -. هيلا
 ةئالوكيسلا نم ةمطق ةممج موي لك ىل ىرتشب رخالا وه ناكو .٠
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 قع راو .-. اعتاب فتحت تح
 +٠ لمثلا نم اهيسحاو اهفظنأل ءام لك تاراكذتلا

 جورتلا ىف رخا اذا باو .  حابصلا ىف هرآ ملاذا يكبأ تنكر ٠
 2” ىرخأ اتق بحا هنأ دفتما اهتاس تنك . . ءاسنلا ف هتف رش ىلا
 ويلا ىققاو ء يا تنك تاغ « ةممجلا موي حابص هنا ل1000
 ! ءاكب ىف هلك

 ل هنا لب .. ةقالغ يتييصيولا .. الباك اناع انيح شيو
 دقق كلاذ يرو .. كاللاك اليمح الوجخ ناك ,. ىدب ىف هدب عضي

 .٠ © هبحأ ىلاو © ىنيحي هنآ هلك ىحلا فرع
 2+ مالا وه تفكتو
 3 يطير: اهتليلص تاو
 .٠ وازع ! ثلاث
 14 9 نيدعيو : لوقت يتقيد تياقو
 1! ىتيس ندراج ى اونكس اوخار .. اوازع كلوقاب : تلاق
 1 نيدمبو ١ همهاف -. هوبا * حلت اهتقيدص تداعو
 .. الخ نيدمبو : ءايفلاب اهتقيدص مهتت اهناكو تلاثوا
 11 هدك دعب ضوتقشاع

 اهلكك نكا ملو ٠

 © .. ةيخولم اب هرضح ١ هنوص شعاب حيصب وهو ةرهاقلا ىراوحف وطبو * ةيخولملا ١ نم البقل المج هسار ىلع لمحب ناك
 2 ةيسابملا ىراوح لكب فاط .. مويلا اذه البوط فاط دقو.

 - يما ف .٠ .- و... يتيكاكسلا لا داه مل  رهاظلا ىله جرع مت  ةيتيسحلا ىلا اهتم ىهتناو
 ١ 1 هيخوللا رحب .٠ رحبلا ىلا لوزنلا ضفرتو «يطاشلا ىلع مويا فق + « ةيخولم ةلح ىف ب لك قرفت تلا ةرمانلا نأ

 3 2 تادبو .. عقتات ىصستلاو
 تضر ني: الو يجو يدا فالوب لل تيس

 ةرفخ 1 ةلرجدح ىف ىلي ام لكب خرضبو +٠
 1 تحاصو ساخلا رودلا نم ةارما تلطاو
 .ةيخوللا عاشياب -
 ىإ حيصت ةارملا ثذامو -. هللا ىلا اهمقري هناك هنسار عقرو
 4 علطا - ةيخوللا عاتباب لا
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 ديو هقامعا نم دهتت ثا .. هيتيعب ةسمخلا راودالا ساقو
 .لاطرا ةرشع هنم ترغشأ اميو . . ىهتنت ال ىتلا تاجرذلا دعصب
 نع ةفغرا ةميرا امهب ىرتشيس .. عام ناشرق اهيف هيسكم نأ

 ! هموي ىق اذه هيقكيو .. لايعلا قمرو هقمر دسن ىشيعلا
 ةمزحي كسمت ىهو هتلاسو 6 ةارلا ماما ليقثلا هلمح طحوأ

 '؟ ماكي : هتلاس -. اهفات اهيتفش ىوللو ةيخولع
 1 ميلم ةعيس : مالستسا ف لاق

 1 نب هعيرا : تناك
 اهيف نايسك انا هد نيميلا ىلع .. تس اب ىشبكسلخبأم : لاف 1 كيجاع شم الو كبجاع -. ميلم هعيرا كلوقاب : تلاق
 ؟ هللا حتقي , ١ الب > تلاق
 .. ههجو ىف بابلا تقلغاو

0 
 رفا لسا لا لل دان .٠ اسلوب لا لح
 5 درقو .. تومبو ,. شرالا ىلآ هسفنب ىقلي ال
 يم تقال هبابلا نا رطل نب نر فو
 1 لوالا نم ناك ام ؛ لوقا ىهو ىرخا ةرم

 1 .٠ اهبجن ملو
 ما ا ل ا

 | ىسيلوب رظننب 4 ءوده ىف فق وو

 مادوسلاةيدنلا

 .: هتيحأ دنم الا اهرمتت ادبي مل لب  اهرمم لرط هتبحا
 ةارما . . ىرخآ ةارما اهنم هنالخأ . , اموب هلدقتا دقتف كلذ مترو.

 .. رصم ىلا اهب داع مللت يورو + هتالحر ىدحا هانلا ايوروا ىق اهفرع ةيسنرقا
 مل ًارريغ ةارما تلاك دقف : ةيسترفلا هذه عم البوط شعب ملو

 دج ىهتناو , . نودج ىلا اهئربغ تبلقلا مث ء اميحج هنايح تيلقفا 4 لجرلل ةدايسلا ضرئفل ىتلا هتيلقعو ةيقرشلا هتاداع لمشمن
 ”صاصرلا هيلع تقلطأ نأ ىلا

 هبنج قف تا ةدحاو ةصاصرا
 ردم اي ا 6 هبنج نم ةصاصرلا عزنف 4 بيبطلا هفعسأو .. اهيلع ىقبقو
 .- اهقلطرأ
 .. ةثيحا قم الا ىلا داعو
 .. ةتجوزتو غااهيلا ةوودنملا هدي تلبقو .٠ اموي اهنم هتلخا ىثلا ىرخالا ةارلا ىستت ىتحو ؛ هتنايح هل رفغت نا تءاطتسا ىتح اربثك اهسفن تمواقو

 .اهرمع ادبي مل ىثلا لي ء اهرمع لوط هتبحا ىتلا
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 . مافوسلا ةيدنلا تار تافرلا ةليل - ىلوالا ةليلا
 تفو 2. اهادشتف تنعضراو ١ اهانيم تعش". هلق ثوب
 70 اهلوح نم ايتدلا

 ؟ءادوسلا ةيدنلا هذه ىف ؛ ىرخألا ةارلا تان دنك

 ةليللا هذه هدجب منت ملو
 تنك -. دنجلا اذه قوتأ امرنا نخر رم بام

 سيل دسجلا اذه نال ىشن هو .. سامرلاب هيلع اينما
 .٠ ىرخألا ةأركا نم ؛ هكرامتسا اهناك .. اهكلم

 اهساز ريل تناك -: ادوسلا يتلا هله مواقت نا تواحو
 يايتلا قوق نم ىتح « اهارث امتاد تلق اهتكلو هبال ملفي ال هوجو تحبس مث... اهيا ءاجوأ ديب تل اما انه

 7 امص ديا
 نم هقظنن نأ 6 اهل دجلا اذذه صلخي نا دب الا لك .٠ ةلوئجم هبش ثتحيصأ
 متسول ام لثم هيف اهل نوحي نا ديرت < لثلا لا .س ايش
 ٠ ديلي ةئطاو سدسلاب تكس ىرخالا ىه اهمسلا هيله بتكت نأ ديزل +.

 اهتاكم تك رق وبيبطلا اهعزت . .هفتك ىف ىرخا ةساصر ترقتساو.
 000 د نع ال ل فو

 الخ تقتلطلا ةصاسر اهنا مهل لاف“ سيلوبلا لاجر ءاج امدنمو
 ع كين

 ةبدرعلا للا ةدوع

 1! ةارما ىأ .. ةارمأ ديرب هنا هتفتشم تناك
 دلحا عم ماقأو : ةمماجلاب قحتلاو روهش دنع هتيرق يم ءاج دل

 راسل ىف قحو .. ةدودلا ةيقثتو نطقلا ىتجو داصحلا مساع أ لوقحلا ىف نلصب اللا تاحالفلا ف قحو . . هلا بلجو نيجصلا نها ةدماسل « راودلا ٠ ىلع نددرتب اللا تاحالفلا ىف قح  راسنلا نم رثك ىف قحلا هل حبشأ ١ دياقتلا  ةبرقلا ًديئاقتو ؛ ةدمملا نبا دلانه وهف 4 ةبإ هلقشنا ةظكشلا مده نكت ملا ١ ىحب ةمضاوتم ةرجح ىف هتمومع ءانبا
 تاو يلا نيح نم ةبرقلا ىلع تددرتب ىناللا * لمرلا تايواض : رجفلا

 ا لح درك لك كل لف ةيرقلا ديلاتو هديا نإ .٠ يرق هو ةكشلا هذه
 عريف يش ياس كلم ةطشلا هجاو هكتو د حيك نع
 نكي مآ اصير وأ .. ةدحاو ةارما دجي الو هلوح نم ماحزلا اذع

 بلقدي داعب ىتح هب دبتست هتلوحفو -. هقورع ىف محدرت ةيماحلا ارملا أ ىلا .قيرطلا فرعي دليمملا ةلنوو  ءاربت روهشلاو
 1! ىشحو ىلا +. ىوعي ناويح ىنا
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 دسقت نإ ضني وهو. ةارمل دج الو. + رمل لازك ل ىرهنلاو
 ل ور ا

0 2 
 اكتم لحي ليمزلا دهعتو .. ةرهاقلا لها نم هل ليمزا وكشب
 نيم داب كلش يار هب اع عر ب ا

 .- اههجو المن ىتلا عابصالا .. هيناجب ىتلا ةارلا ىلا رظنر
 ان اا ل ا ا

 ذهل .. اهيثيع ىخرت الو : هماما اهسار سكتت ال اهلا .. قيضلاو
 قح بحاص هنأب .. « ةدمعلا نبا » هلأب ,. ديس هلأب هرعشل ال
 هلاك - . هتديس اهتأك .. هتم ىوقا اهناك هيلا رظنل اهنا .. اهبه

 : . بيج ناويح ىلا رظنن اهلاك .. هرقتحت
 ايضا

 دمي مل -. تدمجن هتلوحت نا يسحا .. ديدش كابترا هباتنا
 5 هقيدصل لوقت اهعمس مل .٠ لوقب اذام الو فرصتي فيك ىردي

 !! ماخ هسل هيلع نياب .. صلاغ همجل كبحام هد
 هناك . . ةاجق هقيدم كرتو اهكرت املا .. اهبلم درب ملوأ

 غ ةدمصلا هدلاو دب لبقو .. هتيرق ىلا ىلاثلا مويلا ىف رفاسو
 ةهءارو حيصت هما عيسو .. مانصلا ىلا لخد مث : عيمجلا حفاسو

 - . هيبلا كافي رب ىكهذا ىتخ ,. هرضحل ابا تياب
 .. مستو

 .. حاف
 2 اهسفن ثداحت اهناكو 6 هلل تلاق
 م حارق ىتايح نا -
 لاق
 4 9 مارفلا ادع نم اءزج لفشا الا .. اناو -.
 4 تاق
 1 بيط جوز درجم ١ ىجوز كلا -
 لاق
 اق 1 بيط جوز نم رثكا نيديرت اذلامو -

 ةتالركيشلا بلعو درولا نولمحي ىلرابزل سانلا ىتايو ؛ ىفشتسلا ماو ةرابس يتمسك درا .٠ اوشا ديمارم راظساو رات اخشاو بيسطلا ىاابن نأ ديرأ .٠ ىتبن 00
 .. مدنلاب ىتايح لقشاو اهيلع مدناو ةئيطخ بكلرا نا ديرا ..
 ؟ روصتا .. مويلا ىثح مدنتلاب سسحا مل ىلا

 لاق
 . هللا ىدمحأ
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 د تاق
 ةليطخلاو لالا همم قلخ دق ... عارف ناسنالا قلخي مل هللا نا -

 يملا غارق اليل ىفنلا يل رطثتا ىتلا فصارملا هذه لك قلخ .. و .. ةرشلاو نزحلاو مدنلاو
 1م 1 هيف قدح 3 تلاق مث اليل

 ايلا ف هيد « نأ هلع دعم ىلا
 ءالاك نآلا ىلا انئايحو ... اهيلا جاتحي هنكل 6 هءاعما بعتتس مده

 ةيماب « ةيقد 9 ىلا ةجاح ىف نحو .. نول الو معلم الا
 نا اهدعب دوعاو .٠ مدنلاب بذعتاو ىريمسغ بمتيل ك

 1 ملساو لمسأ اذهف . انا كلوخاس -
 2 اهرددس ىلع برضت ىهو ثلاق
 ؟ ىياَغ اب رمعلا اذه لك دعب . !! ىئنوخت' -

 تكبو

*« 

 انلافطأ

 .- كيحا 8 اموي اهلا لاقو + ةرمم نم .ةرشم ةيئاثلا ىف ناكو « اهرمع نم ةمساتلا ىف تناك
 له نا اضيإ تسعحاو .. عيمجلا نم :يثلا اده ىرادت نا ةجاح ف اهنا تسحاو .. ةئيطغلاك ايس .. امرحم ايضا -. اوطخ ايش اهل لاف هنأ تسحا اهتكلو ؛ ىثمب اذام ديدحتلاب مهغل ملو.
 .. اريثم اديدلج اساسحا ريقصلا راو: ثأ لالا يي نود هب اهطيد دق هىتلا

 ...٠ هب اهرمأب اماالا بمللا لو. همس لا بسلت ال بملل امدنعو .. جلثتت اهقارطاو -. نايهتللا ةسيئلجوب نمشت هازن امدنمو .٠ موي لك هرظتنت تحبضأو
 ةديعسو .٠ هاجرو اديس هناك هرمآ حطت ىهو ةديمسو .. ةيئاجي بنل هو ةديمسو .> هرفنت صو ةديمس -. ةديمسا

 . جلتتت اهقارطاو نابهتلت اهيتنجوب رمشت ىهو
 ل. اهتطافا ةودارا املك همساب اههجو ىق نوحيصيو غ هي اهثوريامي اوأدبو .. ريفصلا مىربلا اهيحي ىحلا لافطا فرعو
 .- ىكيت تاديو
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 11 ءاعبلل ةديدج ابابسا تقرع
 فع بح هنن ملعت تاكو . . اهتيبرم ىلا بحلا اذه ءابتا تفلبو

 ىتكسلا مل اذا .. كيحب هنا كمال لوقأس ىمانت مل اذا : ارمآ اهنم تدارأ املك اًهديدهت ىف هتلغتسا اهتكأو  ةكتاللا ىباغتا
 تن... اهتئايطخي ملمتشا اهمأ نأ نوصتا درجملا جرفتا تلاكو .  اذا .. اذا . . كمال لوقان
 ًاتيش لوقا اهتونتي اهلا لسوتتا ىعو اهتيرما رمأل خرب

 هلو ف تراث ... اهسقتب تقاض نأ ىلا .. فاختو 6 ملستسلاو . حضرت ىهو -. اهبلع رتستت نأ اهرمأت تناكو « اهل قرسنا نا اهرمات تناك . , اهديدهت لالفتسا ىف ةبساقلا اهتيبرم تداملو
 تخربصق ءاهب امع اهلاست ءرئاث ىهو اهما اهيلع تلخدو .. اهتيبرم
 ..- هيحاي هوبا ع» يمنا حا 2 اهتروثا ةيون ىف ىهو ةريغصنا

 1 بحش <. ىتس اب هوبا - * ةبيصملا عقوب رهاظتل ىهو ةيبرملا تلاقوا
 يهو ؛ ةريفصلا دخ ىلع هب توهو : ليقنلا

 ةهيتنجوي رعشت دعنا ملو .. هارت دمت مل
 اهلك ملعت تناك .. املاد ةنيكسم .. امئاد ةيهاس ... اهسفن ىلع ةبوطنم اهتف رم ف ىوزتل نأ تدوعتو

 يحن نكت مل اهنكاو .- اهلوح نم لك لوقب ادكهن  ةئيطخ تبترأ
 .. اهركفلا كبريو اهكيرب اضماغ اًثيش تناك . اهمهفن نكت مل .. ةثيطخلاب

 كف اهتكتو .. مفملا اهبح ةصق تيسنو :+ نونسلا ثرمو
 ءرليالو مسن ال ةفيحت .: امئاد ةمهاسا
 .. اهمد نم صتمبو اهتم لكآب اهقامعا ىق ايش ناك اهدسج

 تناك دقق + يئافت ببط ىلا اهجوز اهدخا : تجوزت امدنعو
 .- اليوط اهيلع بيبطلا حلا نأ دعبو .. راوطالا ةبيرغ ةيبصع
 11 ةصقلا هده هل ثور
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 او وماثااو 6 علا تاني لمجأ تناك دقت .. ةلا اثق اهريبتو اهب بجميو اهمرتحيو اهردقي عمتجلا اذه ناك سكملاب تصقت اهنا ريثمي ا اهعولب هيف تاشت ىذلا رقفلا عمتجلا نكي ملو ارد ةتسسببل ةسلل6 تناك .. ةدديس نكت ملو « ءارداع نقلل
 ! ءاردم تسيل اهنال .. امقامعا ىف بسرت ةوارعب رمشت' - مقفلا عمتجلا يلب نود اهدحو ىع تناك دق ادله مقرو 1! مارتلا هيف ريسي ريثم ساو عراش ىلا ةملظملا ةقيضلا ةراحلا نم .. ىحلا نم هلك تييبلا لقنت نا تماطتسا مت . ا لي اقلط موب لك لمحت ةرخاز ةدئامو < ديدج كالا - . ىعلا تيب ىفرا اهتيب نم لمجت نأ ةليلق تاوتس ىف تءاطتساو
 ا... اناا ف رار لاحت امئاذ ىهو اهلامجو اهتاكذ ىلا ةدئتسم اهحاجت تلصاوو 1 تاللاعلا تانب ةيقبك ديول تناك .٠ كلذ نم ديبأ احومط ناك هنكلو .٠ اهثوقحالب نيدذلا لاجرلاب لو  ةنيمثلا ىلحلاب الو ؛ ةديدجلا بايثلاب ىقتكي اهحومط نكي مل
 2 رص عر تسحا ٠ اهرود اق تيمشلاو .: اوقع هنكطي اين ىف ةظبلا ىودب اهبلا دهعو .. امنيسلا ىف تلفتشا نأ ىلا
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 .ةزقرملا نع تصلخت اهتاو .. ءاردع المق اهلا ءاوضالا طسو اريماكتا
 0 -.- اهقامعا ىف بسرت ىتلا

 ريست - . اهرود ىق ةجمدنم لازتال ىهو ويدنسالا نم تجرخو
 رمحتو ؛ ىراذملا ملكتت امك رفخ ىف ملكتتو ؛ ىزاذعلا ةيسثم ىف
 -. ىراذملا تانحو ريحت امك باجعا ةملكل اهاتنجو

 نويئامتيسللا نويتنلا اهتحالو "ارهاب احاجت اهرود ق تحجلو
 ةرقع ةاتف رود هلثمت ىذلا رودلا نوعي نإ الا طورش اهل نكت مل

 -. ءارلاع نوكت نأ طقف .. ىرخا طورش اهل نكي مل
 .٠ اهحاجن يعشسلاو
 ال اها اهسفث ه تننتتا مث .. هارد ب روهعجلا عشتاو

 7 ! ءاردع
 ااهبستل تاماشالا تتاك دقف 6 سانلا ربحي ناك دحاو

 - اهيلا هيسدت اذبدج الجر تاماشالا دجن ريش لك أ عوبسأ لك وا موب لك .. هجوزتت نأ كشوت وأ هبحت لج لا موب
 تقاكو « نوريثك لاجر العث كانه ناك . . تاماشا درجم نكت ملو

 ٠٠ رخآلا ولت دحاولا اهتايح نم مهدرطت نأ بلل الا
 + ءاوقع تسيل اهلا فشتكب لججر لك اهنايح نم درط/ تناك

 .٠ ماردع تسيل اهلأب اهعتقبو
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 ةيكذضلا

 ثانيلا فرش .. فرشلاب نميؤت ةطسوتم ةلئاع نم ةنائف تناك
 مالا دع اهل لكي نأ ا دحو لا نإ تقرع الو ::
 .ريئدب نيدلا مه معدحو بائآلا ءالؤمت ٠ اهنو اهلابجو اهحسا تحرس ةرواجلا ةيقرشلا دالبلا نم نوتاب باثذ . بائذلا نيه شيمت نأ بجي اهنا تفرعو. .. اهسفنل اهاتمتت ىثلا ةمخفلا
 ب 07 ينل رمطملا اهل اورقوب نا نوميطتسي نيذلا مهو.

 ,. بائذلا ع امئاد ملفت تناك اهنكلو + ةطيسي ةطخ تعضوو
 هيلع ودب ىذلا لوجخلا بذهملا باشلا اهوخا وه ةطشلا لطبو

 املاد هبحصنا تناك .. ديلاقتلاو فرشلا ىلع صرحلاو تمزتلا
 ني ل دلبح املك امئاد اهبئاجي ناكو بلا قالا تيعذ املك

 له يل ايلا فيك .  هرود لثمي فيك اهاخأ تملعو
 تنيك اد ل نيو

 تناكو .. اهب وليل اهثع اهوخا دمبي نأ لواحي بلذ لك ناكو
 را ةماس دعب ايبخا واقتخا ف لملا .. لمالا اذه با هارت
 مفدي بئذلا ناك لمالا اذه لالخ نمر عب 1 ني نيتعاس

 6 راث اذا ىتح اهلامجب روثلل حولت . . ناريثلا عراصت اهتاك تناك
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 سو للا كل را اة للا نر ايا دووم تابع هبا تا
 32 اخا اهل نأ هللا"تدمحو ةينفلا اهتعيسبو اهفرشب

 ناك هنكلو ... اروت نكي ملو ه ابثذ نكي مل .. هب تقتلا نا ىلا
 نا دوعت دقق .. ضقر هتكلو .. هنع اهاخا دعيت نأ تلواحوأ
 .اهتعمس ىمحيو اهيبحي

 -: تاومب نا اهيخال ىنتت تحبصا . . اهليح لكب تدجشتساو
 .٠ اهبيبحب ولختل اهلك ايندلا نم ىفتخب نا

 ايفينسا
 تءدف ؛ اهيخا ىم الخ دق تيبلا نأ تنمض .. تحلنا اريخاوا
 تتجوف؛ بيلا تحتف و تساق ادن تمقتناو ةاهيابش هنم تورو < قولغم باب ءارو همم تسلجو . . اهبيبح اهب
 !! بقل قون اينحتم اهيخاب

 ناك .. اهتمسسو اهقرشل اسمحتم نكي ملو .. ارئاث نكي ملا
 ١ ىموبلا ةلمع ىف جمدتم هناك « ادعس

 همفصتل اهنك تعئرو
 عومدلاو هيلا ترظتو .. همقست نا لبق اهنك تقفخ اهكلو
 ةيحش هلأ ٠ اهيشيع ىف

 5! بالذلا عم امئاد حلفت تناك ىتلا ةطيسبلا

0 

 نش الو دحا اهل نكي مل .. لماالو « لهاالو « جوز امل نكي ملا
 لكب اهل تام - . ةئبالا ءذهل اهرمع نم ةقيقاد لك ت

 عبفلاب فرعت تناك , . اهتيمدآ لكب .٠ اهساسحا لكي .. اهنايك
 نع كرسمملا يل سوا لب وجدو ما

 هتلاق ةملك لك بلف رهظ نم ولثت نأ عيطتسنت تناكو « اهينيم
 , , ةسدقم تاملك ولثت اهثاكو ؛ قطنت تادب ذنم اهتنبا

39 

 ل. اهلبح»
 ثيبلا ىف مالا سلجتو  اهبيبح ءاقل ىلا بعقت ةنبالا تناكو
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 اهممستو تاسمهلا ىقلتتو + اهدسج قوق اهب ىحتو تامللا ىقلتتو « اهيتفش قو اهب ىحتو تاليقلا ىقلت تناك .. اهئاقل ىف .ةنبالا ىلع ارطي ام لكي ةيكاساللا تاراشالا اهسفن ةحفص ىلع ىقلتن
 اهنا ىف

 22 ديالا ىلا هتم تصلخلو هتقنخ اهنا ثدقتعا اقف تيعت هحضق ىذلا ليوطلا رمملا دعب هباسش اهتنيا دسجل ظاقيتساب مالا دج ظقيتساو
 1... اهتنبا سسيساحا اهنا لا اهيف اهل بنذ ال سيساحاب اهبدعي ادبو ,. دسجلا ظقيتسا

 اهدج دامتسا
 ىتح بابشلا اذه

 ع
 ... امساشنا .. نيبحملا نيب ثدحي ام اهييبحو ةئبالا نيب ثدحو

 .٠ اهجورتي نا ديرب دعب ملوا
 مالا تضقو .. كيتو بذمتت اهشارف ىف اهيلايل ةنبالا تضقوأ

 .ةاهتنباابيبح ىلا .٠ هبلا تبعذق 6 ائيش لمفت نا بجي اهلا - مالا أى  تدقتما مل .. ىكيتو ىرخالا ىع بدمتت اهشارف ىف ىلايل
 .. اهثنبال دوعب نآب همنقنلا

 تدجو لب ؛ مالا ةيصخش اهفن ىف دجن ال اهب اذاف هماما تفقوو
 ..: اهتنبا دسج هلاك ضفتني اهدسجو .. اهننيأ اكل امهتاك هبتفش ىلا ناملطتت اهانغشو -. اهتنبا بلق هناك قفخي اهيلقو .. اهتتبا ناسلب هثداحت اهنا .. ةئبالا ةيصخش اهسفن ىف

 هيعارق نيب اهسفنب ىقلت نأ ديرت .. هدبرت اهنا سحت تادب مث
 2 اعّدخابو اهلبقي نإ هديزت ٠

 مآل ةيمخش -. اهتيصخش ديمتست نا .. مولقت نأ تاواحو
 ':اهعّومدا خي نم تحاصو : اهشارف قوق اهسفنب تقلأو تيبلأ ىلا تداع . .هنقما نم ترق نأ وع هتءاطتسا ام لك . . عطتست مل اهنكاو.
 رايس

2 

 ةررمؤسلا ةدوع

 4 اهمانأ فيعض هلا .. هب ام ىرذي ال وهو اهجورت نأ دنم هنا
 لال يردي الو © اوكك هيلا تءاسآ دقو .. هطعش رس ىرشي الو
 يل مهدوعنا مل هدالوأ ىتح + تيبلا اذله ىف انيش هلا عدنا مل ٠ كيرا لف لحدا درجت يقنع الوأ :: ةكتيزلا ايتن ياو نركب مق“ مل لب © اًنزو.هبارلاميقت نكلا ملو © همرتحلا نكت مل +. هيلا «ىتا
 دئاو .٠ هما هل اهتيطخأ .. سانلا ةيقب جوزتي امك اهجوزتا قل 6 باك مهيلع هقح نم هنكحن مو © هعارتحا
 .٠ ليفغتلا دح ىلا امير ٠ ةيبطلا ىف ةباخ  ابط اهعم هتايح ادب
 10 تاق دق تقولا ناك .. مطتسس مل .. اهلرطيس مواقب نا لواح ندصو .. هيلغ ترطيسو / عرضفلا اذعر ةييطلا هل كالعسا لقأو ٠ ملكتت اهعديل تعصي ناكو # ًاهعيطي ناكو * اهلادب ناك

 ؟ اجو تسلا <. ةتجوز بيدا قح جورلل لوخب نيدلا نا « اهيرشآ ل اذا... تولشلابو © ملقاب اهبرشام .. اهيرضاس « اهتدلعك ىنع ترتسم ناقل + اههجو ل عرضاز < نال اميلا دوعاس : هسفن ةيطاقم ىف لخايو ٠ هئدامك ابوزنع اهبحو ىلا ىلع سلجي ناك ام اوثكو
 2, . ةيسباق ةيضاخ ثارظن هينيم نم قلطيو + نمتلا ىلع نفاج وهو هثيبج بطقيف .. المن اهيلا بهذ دق هسفت روصتي ناكوا
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 يش مل هيح .٠ هقن ىف يوب ءتب سحاو .٠ لاتقلا ميمان نلعب رصانلا دبع لامج باطخ ىلا عمتسي نمقلا ىلع اسلاج ناكو 000
 2 لبق نم اهب ىصحب مل ةوق .- ةوقلاب سحبت رالسقم ف ىرسيو هردص المب ءىتلا اذهب سجاو .. لبق نم هبإ

 5 ”ةوقلاب املاد رعشل ؛ امج نم امئاد ابيرف نوكب نأ عاطتسا وأ ١ كاي راسم هسف ثداحب انب مق ..." رمثسي نا هوجري هناك ريدارلا يلا رظنو .٠ ىهتتا لامج باطخ نكلو .. ءرمه لوط ةوقلا هدب نحيل 6 عملا لوط بطشي رسانلا دبع لامج رمثسي نأ شمر
 1 يأ فك الل دعو... نب نزخح اه رول

 .. هتجوز نم ربخلا ىقخأو !'يئطولا سوحلا قا نيموظاملا نمسف هسفن ديقو .. بعذو ٠ ىهملا ىله نم ماقوا
 وع

 هدجو يطيع مرعب نا عيطتس هلأ سحا ةرم لوال هيدي نيب ةيقدنبلا كسا امدتعو .. ايركسم ايردل بردتيل موي لك بهذ ادبو
 ةيقدتبلا هدي ىفو .. ربرحتلا شيج سالم -. ةبركسملا هسبالم ىف يعو « ثيبلا ىلا اموب داعوأ
 ف تناك امنا .. ملكتي ملو
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 1 لعبا مابا نا ٠ ٠ باجمالا ةرهب ىف ةيقادنبلا ىلاو هيلا نورظتي هدالوأ ءاجو
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.- 

 ىابزلا

 اهيتيم نيب عمجباهناك اهتيبج تبطق دقو اهدلاو ماما تسلج
 رحت توص ىف تلاقو .. اهلوق لكو ؛ اهئايح لكو « اهدانم لك
  ادجتسا لو ءاكبالو فعس هيف سيل

 ةعببا نا نلعا .٠ بالا هجو نلم ةشهد تارظت تمسنراو
 ةمفصلا اهل دربو اهيجو ىف غ ةحافقولا هدلهو ةارجلا هذهل شهد .. اهل شعد امئأ ةملصلا نم ملاني ما هنكلو ؛ هتعفص'

 لاقو 6 هتوق لكب هباصما :

 2 لاسي اعو + هسفت اهتامتم لظ هنكلو < بالا هجو نقتحاو
 5 امكدحو. .. هتيب ىف

 ف سطل ل. ليتم 1
 1 بن نزع. وتلا بركب

 هلا .٠ نآلا جاورللا ىتيلطي نا عيطتسي ال

 3 نال -
 كانع ىلخا نأ عيطتسا ال ىلا ةجردلا + ككمرتحا ىل# -
 ١ ىرسس مهفلو ىنمهقتس كلا ةقلاو ىلا ةجردل كب ةمنتشمو

 8 لاق مث ع ركقب هناك اليف بالا تكسو
 فرعا نأ
 ةحرف ىف تلاقز 6 امج نونلا ءاضاو < اهب

 5 ارم الوجخ .. دقلا ىف ىتفلا ءاجو
 ب مآ هنكلو .. ةميرجلا راثك نع هردص ىف ثحبي هناك ب بالا ناكو ... ةوخالاو مالاو بالا .  مهلك ةلئاعلا
 ديجي وهو. مستباو -. اهل ارئا وأ ةميرج كانه نآب هسفنا
 ٠ ليوط ثبدح ىف ىنقلا ىلا اوقرصتا

 نادللاعلا تقداصت ملا .. ةنبالل ابيبحو ةلئاملل اقيدص حيصاو
 .. ةوخالاو ةوغالاو د مالاو مالاو .. بالاو بالا
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 كولا

 2 را هتلكشم ىف ركقب ن6 .. همم نيسلاجلا هلم 0 كب وم هب طيحب ىذلا جيجا نم ايش عسي ذا لكو شيملا فيفرو لوغلا قيط . . ءادثلا ةبجو وانتي متصلا مململا ىف ةحلاكلا ةدئاما ىلا سلجي ةضيطلا لماع نسح ناك
 | يسويلا هرجا عقري فيك
 | ىلا يو .. موبلا ىف اشرفأ رشه ةسمنغ ىئاقتي هنآ
 0 تي نا بو «ةيلكب ل رجل اذه قو .٠ كلل نم ركل علال 2 ل د م هلم دست يال بلا لس ا

 6ةيفدو ١ ف نيتعووو لسي ارك دقو
 م ةسفل مرحب اذهب هنلو .٠ ليلو اراهل لفتشب نأ ٠

 - ةلالعي لأ

 امم قصت تاناول .. ةمابطلا لامع ىف ةمزا تادح ول ىنملو.
 هرج عقر ىف مهنم لك سفاثنيو عباطلا باحص) اهموي هيلع تقاهتيس' . بلطلاو ىغرملا نرلاقل اقبل هرجا عقنرب ىتح ةمابطلا

 ريك نأ ال ٠. عمار نوم هذه درط هتعأو
 + مالم لاكي رجم هلاب « مشت

 1 00 ا رثكا هتلعشم ىق قنمتو
 1 مل مس ا ليسا لود وأ ةكرشلا ما دل مدا تا اوس. انودحم اخير رتو .ءابصلا نم اذودحم ادع جرخت اهيف لمصي يتلا

 ددحت ةرجأ اهب كيازخ ١
 7.1 بتكلا اورتشي نأ اوماطتساو نوحالفلاو لامملا .٠ يسانلا ملعت اذا الا ءارقلا دع عقئرب نإ 77 بانك لك نم خسنلا نيبالم عياطلا جرختو .. اكيرماو ًارتلجنا ءارقلا ددع لثم ىلا لصيل ؛ ءارقلا ددع عقترب فيك لو
 ارتلجناك ةيمارز ةيماشس ةلود رسم تحبسا اذا الا اذه مثيب ناو

 00 ١! تاثم

 للقب نكاح دافوأ فيعسلا ل اغا ءازف ان حاس نهرمتتلاو
 ال( نلاعلا دس ءاشبل قبرط كانه دعي و ةيادل ىناراو عسل يمل زئوجس الأ داو
 توف رجب انحسكاو © برحلا انيلع نعت دقو لانفلا ميمات ديرت ال
 1! وبلا مرج عقترب ل مل . . اهليطاسناو

 ا هر 2. انيط ىدمتلا نم ايتاطيرب منم ىف اذا ةلكشللا
 .. امعط هل ىنحي نأ نود همامط نم نسح ىهتنآو
 .ديقو رواجنلا بتكملا ىلع رم هقيرط فو... ةعبطلا ىلا ادتاع ماقو

 ب كاذب هلا لاو رخو اي ىمولعتم نمسك سقت ريوحتلا
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 ىكبت نوفيلثلا
 ةولوس هتزابسي عبتي ناكو .. «ركركاسلا 8 ىف ةيلاط تناك

 14 اهعيتي بان لوأ ناكو -. ىه اهمبتي هنأ تفرعو .. هاسم لك ةسردملا
 . مارت دهوم ىلا ةيهاق اهناك ةسردلا ةرايس بكرت تاديو.

 ليرقأ ىرن انايحا تناكو ؛ اهرعش ةصقم ديعتو # لمجتن ثناك
 اهمضن ةدحاو « ةدرف 9 اهنم ىغرتقنف اهتاليمز ىدجا نذل ىف اليمج

 عيتب وهو اعارب ىتلا نذالا .. عراشلا ىل لطا ىتلا نذالا
 ,. ةسردملا ةرابس هترابسب

 11 دعب نم هقبحا .٠ هتيحارا
 همساب اهيلا تءاجف نعادحا تعوطتو + اهبحب اهتاليمز تف رعو

 ٠ هنوفيلت مقدوا
 ةروهش ةتس تددر/ . .نوقيلثلا هل قدتنا لبق اريثك تددرتو

 تدمو توقيللا ءامأ تفغوو « اعددرت ىلع تبلظت مل .. هبف هارت ال امثال دحالا موي هركاو .. اهعبتي وهو موي لك هارت اهلالخ تناك
 تممس ملا -. ىعرقلا ترادأو ةعامسلا تصفرو ؛ هللا ترفغتساو ةميتيع تضمقأ منا ربك ملا ىلع ةمدقم اهناك ةشعترم ادي هيلا
 1! ةرم لوأل هقوص

 نأ تود نوقيلتلا ىف هثاداحت ىهو ىرخأ ةلبوط روهش ترمو
. 5 

 ئه نم فرعيل ايرورش نكي مل اهمسا نكلو . . اهمسأ اهل لوقت
 ا ا
 -: :ةسزنكل ةراهتت ف نعي ىلا
 ل ايش للطو . تعلو لب الب 2: ايضا 22

 ىهو ؛ اخابص ةيناثلا ىتح انايحا رمتسن تناك ؛ تاعاس نإ
 :. فاحللا تحت نوقيلتلاو ىه ةئبتخم اهشارق ق ةدقار

 ىتلا ديلاقتلا ىفو اهناشث ىف ايش + هلاقل نم اهمتمب اهنم ىوقا ااتيكناك .. نوفيلتلا ىف الا ادبا امهيف اقتل ملا
 اهتكلو .. هللا نم اهفرغ ىفو « فرشلاب اهتاميآ قو ه اهب طيحت
 .اذاموهبصدي نبا .. ءىث لك هنع فرعت تناك .. هاقلت اهئاك تناك
 تناك .٠ هؤادعا مه نمو : هزاتدصأ مه نمو + لوقي اذامو لكاب
 لك ىلصت روهش ةنالل تضقو .. ءىش لك هنع فرعت اهنا دقتعنا
 .٠ اهجوزتيو ناحتمالا ىف حجنيل « ةمكو ةثام موي

 تلا ةروصلا قباطي هنا .. ةرم لوال هتم اهينيع الم تسلجو .٠ رصا هنكلو ؛ هلوبق ىف اهلها ددرتو 6 ايطاخ اهيلا ءاجو حجتو
 ةئوص نكلو .. نوفيلتلا ىف اهثيداحأ لالخ اهلايخ ىت هل اهتمسر.
 ةيبصع ةكرح هينفش ىفر .. نوفيلتلا ىف هتوص نم اليلق فجا
 مزاللا نم رثكا هليدنم لمعتسي وهو .. اهباسح بسحت مل ةفيعضا

 1! 1 هلاح ى ليدنلا اذه كرتي ال اذام .. ةيناث هجرخب ملا هيج ف همسفيإ مل 4 ههجو .هبا حمصب ملا 4 هيدي نيب هكسمي
 اها هروصب مل انيست هيف فشنكت موب لك ىهو .. مايالا ترمو.

 لمعت وهو. .٠ دقتتلا تناك امم رثكأ يصح هلا .. اهلايغ
 .. هماما لكالا عضوي امدنع اهدوجو ىسني داكب هنا .- . لكأب نأ هل دبرت امم رثكا  اريثك لكاي وهو .. نوفيلتلا يف اهب قطتي نكي مل
 .. وفقي اذامل .. هل فا ١ لكالا بقع وفي وهو

 ةقيقحلا تفرع ماباب باتكلا بتك لبقو
 .. يحل ال اهنا تقرع
 .. نوفيلتلا ىل اهلداحي الابع بحل تناك اهنآ تقرع
 .. 14 هجوزتت ملو



 ىادوسلا ةعبقل 1

 ب مرور اب ىهرف ةئيرب © ةواقش »ا هبل ليل هاقل ٠٠ هاذ ا باشلا اذه عم اقل يدش اا اهلاكذ ىلا ةجاح ف نكت ماو ا... تالبلا نكإلا اهسفن ريق كفاك
 .. اهتيرح اوقتخ دق مهنا هاه ايلا ليخو.-. ةيردنكسالا ل ةلئاملا تلئتناو .٠ اهتايح غارق اهب

 7"تيافيتش ةسارح ىف «لاشلا ىلع ريست تاكو .. اهلاقشاو ةينلاخو اهمأ نوبع اهسار قوفو ةيسمشلا ٍسلجل تناك
 قت ( هيلو | ءارمح ةيا 2 دع ( يلو )هاو ةيمدج ةميلا اهسأد نطو رحل لرثت تناك 2. اهوكذ امادهو 5 فذ را باستا اذهب تل ماحرلا اذه لك نب برهت فيك .. تاظبدصلا نم ربك قبرف معو نهعم رحبلا لزشا تناكو

 ايا اع زنا حلا ةميتلا نيفرب تاقبتشلاو .. اهتنبا لله شلل رارمعلا ةمبقلا هذاع بغرت هنطاشلا لاج ىعو مالا تنا
 ةاميقلا مقفنو اهتاقيقش نم دمتيت مث رحبلا ىلا لونت تناك ,ويملا هذله لك نع ىفتختل طيسب رمالا نأ تدجوو
 3ك

 :. 1! اهارب ول اهيقري دخأ دوعي الق ءارمحلا
 .ةقيفد اهملخت تناك لب .. تقولا لوط اهملخت نت ماو

 وا ةسمه باش عم لدابنت اثير قئاتد ىصخ وأ نيتقيقدا
 1! اذكعو .. اهتم باشلا برتقي امدنع اهملختو دوعت مل « اهبقرت ىتلا نويعلا آهيلع نئمطتل اهسأر ىلع اهعضتو دوعت ما

 .. ةطخلا هده ىلا تنامطاو
 .. باش نم رثكا ةلداحم ىف ةيلاتنم عيباسا تحجنو
 تسحا ىنج ؛ ءارمحلا اهتحبق اهسار ىلعو رحبلا لزنت تداك امو ... موي ناك نأ ىلا

 نم ةسييرق ةيسمش تحت تسلجو تادامف ؛ راود هبشو بعتي
 .. اهتاثيدص ضعي عم ءىطاشلا

 9 كمم ناك نم - :ًاههجو ىف تخرص مل ؛ اهتزمت داكت ةصحاق تارظن اهينا ترظلو ؛ ةيضامل ةمهجتم اهتابقتساف ؛ اهم' ىلا ةرتف دعب تيهذوا
 : ةشعد يق تاق
 5 نيفصقل نم -

 ... رخبلا ىف كلداحي ناك ىذللا باشلا اذه
 مشن داكت ءارمجلا شيعي ا اك ءارمحلا كنمبقو. + ىنيعب كبار .. ةخيش اي ال كاب طيف اي 0-

 ' ناسا ٠ . ةيسمسشلا تحن ىلاقيدس عم تنك - 1! كتيار دقو .٠ التيم لازب ) كهوبام نأ ع .. رحبلا لزن مل -: نأ اي كتايحو -
 :رملم نهلك ثانبلا .. كتاقيدصب ىئاردا نم -

 مويلا دمي رحيلا ىلزنت نل 0 1 مريلا لإ نلزتت نل .. ةملك الو .. سب - ٠.١ ىبتلا فرشو ... ابا
 اهسار قوقو حبلا تلون ىرخا ةاتق هاته نا ىدنلا نكت ولو

1 
 بحل ىهتتم



 بيغلا
 نم مداق وهو © ديعب نم ةمداق ىه .. ايلاط ىق اهب ىقنلا

 <. قرشلا نم وهو برغلا نع ىه .. ديعب
 مسوم قيسي ىذلا مامغلاب هبشا ؛ ةئيرح تاراقل اهينيم ىف تلاكو

 انايحا هيف قلطتي هارحصلا ءوده مودع هينيع ىف ناكو .. راطمالا
 1 بارسلاك ؛ ىفتخي مث .٠ جهونم جرح

 ةهتصق لك .. اهتصق هل ىورت ءاقل لوا دنع اهلل تدجوو
 هيورثال ىتلا رارسالا هذه ىشح «رارسالا لكو .٠ ليصافنلا لثا .

 نم ولقتا ل ةشهد ىف هل تفاقو « ملح نم تقاقا اهناك مالكلا نم تقتوب ةاجفو
 1 رارسألا هاه لك كل ىورا اذا

 2 لاق
 كلسقنل اهنيورت امنا « ىل اهتيورت ال كنا

 : تاق

 بيرغو « كدلب نع بيرغ .. بيرغ ىنال اهعسسا نا كعهي ا --
 نب ىقلي هتاكق بيرقل هتصق ىورب امدنم ناسنالاو . . كتايح نع

 هم

 نآو « هيساحي نأ بيرغلا اذه نا ىلا نئمطم وهت .. رحبلا ق
 كا
 ! هه ههنا نتعد :٠ حيطص انه ب
 هتطعا . . رخآ ايش هنطما مث .. اهتياهن ىتح اهنصق هل تمتاو

 ليوط تيك نع جرقن اهناك تناك . . ءاطملا ىف تطرقاو . . اهدسج
 نابضق ,. ديدحلا نم انابضق اهلوح نم مطحت اهناك تناك .. ريرم
 ةاذجالاو ءابالا اهلوح اهبصت انايضق - نيدلاو : ديلاقنلاو « عمتجملا
0# 

 2 قوق تخرتسا دق ةقهرما اهنوفجو هيمارذ نيب ىهون تلاقوا
 ؟ اذا ىردتا . ريثكلا كتيطسا دل -
 : لاق

1 
 5 تاق
 نحنا بيرشلا اهلج ىطعت امدنم ةارلا نا .٠ بيرق كلال -

 74 رتخيلا اهي ينل اهنا
 هي امي 5

 مم
 مل .٠٠ اهلالدابتي ىتلا راكفالا لامج .. امهطبري رخآ ءىع كانح حيصا ؛ هدخو دسجتلا امهطيزي دمي مل ا امم اشاعو

 قرف نم اهسار عفرت ىهو تلاقو ؛ قارفلا ةعاس تناح
 9 اذا ىردنا .. كيحا ىناك رعشا ينا -

 2 تلاك
 يقرا ءابرقلا بح نأ "ىلا ليخيو .. ىتع اييرق لازغ ال كنال -

 .. ضاقت البو © لكاشم الب انشع .. هيهاوتو هرماوال اًسضخيو كفرميو ىتقرضب عمتجم الب امم اتشع دقل -. بحلا فوتسا
4 



 «! .. نفوز :لاق
 : همطاقن كلاق
 + يتلسارعب ىدعت الو لي ىف كاوتع شلت 3 ٠ ملكت ل
 ايفا انبح لليل + نحت امك هابرغ لظن انعد .. ءاقل ىلاست الو
 ... ةايحلا ماحز نع اديعب  لكاتملا نم ايلاخ

33 
 ىلا تداع دقو : كرحنب وهو راطقلا ىلا تزققو

 راطمالا مسوم قيس ىذلا مامقلاب هيشأ ةنيزح
 :اهقلعإ عانموإ
 11 بوره هلا". ةورغا هنأ... بلا نه نسا هع ناكدتحتت ام نا
 1ك

 تارظتا

 الام ارا ا ام 11 1/| ت3 كظ . «ح 07
 سالليل تايدتنم

00 

 تكفوغز 1

 7 فورطلا ضعي بحلا
 0111 ل ل

 1 بحلا ةيلرع ىلا اهب عفترت نأ ىلا كقطاوم كيرحت قف لخدتت اهب ةطيحلا تورطلا
 هكاده ةماذإلا ةطحم ىف لمعيل دنملا ىلا رفاس ىرصم باش هنأ

 لافي ذك فايرتم قيل نيدجم دنس + ليل كلل ماع
 سجس ما وا سرع طال را ل
 .٠ ةيرحلا نم ثحبلا ةصق .. ةصق اهل ناكو .. اضبا ةماقالا

 ..اهتيرح ءارو دودحلا تااتجااو اهجوز نم ترف م اهوجويتو ةريبك ةلئاع نع تنا
 داو فدع دنع اهقدلاو .. دنهلا تلقب نس اررعت رثكاو ءدعلا تانب نم لمجأ تناك .. دنهلاتانيوف دجي ملام اهيف دجوو

 .. اقطتاو ١ قالطنالا
 داسم ةعساتلا ىف مانن ىتلا ىهادربت جراؤش اظن
 ل

 + ىدطتلاو « ةارجلا هيف تيكس .. هحوو ىف اهحور تبكسو
0 

١ 



 ةيوحلاا نم ديزم نع اثحب -. سراب ىلا !رقاسي نأ اققنا ملا
 .قالطنا
 + اهب قحلاو لاقتساو . . كانه ىلا هتقبسو
 امك هعارذ ق اهعارفو ليلا ناقشب سيراب عراوش ىق اراسو

 < يهلدويل ىف اريسي نا ادومت
 . يل ةساحا نكلو مع

 : يمادويث ىف رعشب ناك امك ىدحتلاو ةارجلاب رعشي )ل هلأ
 كو © ةاثف مهتم لكأ .. هلثم نولعقي مهلك سيراب ىف نابشلا نا
 1 مهتع زيمم هلاب رعشي ال هلا .. حابصلا ىتح هنا بحصي مه

 1! ديلا تانب نم لمجا تناك امك + سيراب تادب نم لبججا تسيل اهنا .. مش
 ناكو .٠ جاوزلا هثم تبلط سبراب ىلا امهاوصو نم رهش دمبو
 سيول ىف ل دنهلا ىف اهيحي ناك دل - ءاهيحي دعب مل :ريقلاو ئيراب ىف انه ؛ هنكلو .. دتهلا ىف وهو .. لبق نم اهنم هيلط دنا

7 
 ىلا دام مث .. اهلالخ اهارب ال تارئس ثالل سيراب ىف شاهو
 ايلا برثأ تمزتم قيض عمدجم ىلا داه .. اهيف رقتسيل رصم
 ًاانفلا عم هلايركذ .٠ تاب .د ةاجقو .. دنهلا_عمشجم
 نم اهبحب هلا ىعاوأ يق ةرم لوآل اهاار ىنلا ةيئاربألا

1 

 حسلا

 . اهعومت ارو نم هيلا رظنلو هفنك نع اهسار عقرت ىهو تلاق
 "0. عيطتستا ال اننا -
 ه0 نيايشو كبابشب كل مسا .. جوزتنس .٠ . عيطتسل لب 5 هلك عمتجلا اهب ىدحتي هناكو هتاملك ىل طقضي وهو لاق

 رشم 0
 5 كلاق
 110. نيقلاو -

 2 لاق
 ادا يكل مل نصا مال نيدلا ىسيل هلا -

 نم انلك ٠ 0 .أ هللا سسيلو - . اتجاوؤ
 ةنالسم هللا ل وعر... هدايع نم انقكو ةقلخا

 لعب ةناخ قلل ىلا هل... ةيرقأ لا ةيزيجمال /ا ةيشنوللب
 * اميمج مهيحي وهو . . تايذالا لك نيب مهغزو ىذلا وهو « تاقثلا
 .. اضب مهضعي بحب نآ بجو

 ؟ اهترح ف بقمتا يعو تلاقا
 ٠ اننيع نوقوقيس

 : اوئاث لاق
 نم اعبات رسخي نا هيلع زعي مهنم لك .. ىسسقلاو خويستلا -

 لك



 .- عماجلا ىف رودتلا ةميق صقتت نأ هيلع
 نورظني مهن -- اشرف ةسيتكلا رود صقنتا سيسقلا
 تسلا  تناو انا - اندكلو .. رخآلا اهتم برهت نا هيلع زعب امهتم لكو + همئاهب ىلا ىقارلا رظنب امك
 امو  ارماع هللا نيبو اننييام نكيلو- نسيلاو كيلقو ىبلق ىف ناميالاو . . نامبا ييدللا .- مئاهب سانلا نم لج 9 نيدلا نا مهل تيتنس .. ملاهز انس انثأ مهل تميقتسا .-

 1 ؟ كلهاو ىلهاو -

 لبقدملا نختو « ىنفاملا مهنا
 ايوقا تناو اناو . . ىضاملا نودهتي نيدلا

 0 ا .. اتنبلصتو « اهليد ريق نم تجورت ةانف نه تعمس ىتكلو - 0
 ؟ةدح ىف لاق

 تايشقلا نم فالآ .. سائلا بذعي ال هللا .. هللا سيل 7 ١,
 حلو + نيعم فزي مل بحلا نإل نيلعل .. نيمو طابقا يجول لو. يعم فا - نج 2 ب يلم د

 5 فمض ىف تاق
 11 لمفث اذامو -
 7 بره - 8 مرح ق لاق
 م 2 ةيلستس تكلا

1 
 يقتلنس .. ةمالا هذه لثس ىف ادغ -
 لا تان ملو < ىلاثلا موبلا ىف اهرظنناو
 ان + همصتملا

 ءايوقالا الا ليقتسملا ىنبي الو

 14 سناتلا ىدحتنو

 ل

 امومد هرجولا قوق تارو « نفاخ ءاكب تيبلا ىف تعيس دقو .٠ ديمس روب ةكرمم نع لوالا مويلا ىف اهجوز تام
  ”هبقلا نح عوتج تسحا اهلا : اعومد اهينيع ىف دجت ملو كبت ملف ىه امأ . . ةتماس

 ةقعدو دنقل , أ تام فيك الو + تام اذا مهقلا نا عطتسنا ملأ
 ثلا تاررثلاو تارماظفلا عيمج قف كرتشا .. هنطو بجار ىذؤيا ريتك جرخب ناك ربكلا اهاخأ نأ ( تام اذال نكلو -. زيلجنالا درطيلا .. هنطو وحن ابجاو ىدؤيل جرخ هلا ملعت تناك .. تول رطاخ اهل طي نأ نود ؛ هتيقدني لمحب مايصلا قف جوخ امدنع
 6 اهجور دعب مل اًذاملف .. الاس دوعي ناكو  سانلا اهب موي ناك

 ٠ هربق نع ثحبت تجوخو
 .. تاقلط هيناوج نيب بواجتت الو ءادمالا لبانق هيغ طقس ال ناما قيرطلا ناكو ,. اهقيرط فرمت اهناك سف تنك
 دخأ دنع يقص رجحو ءاةشه لازت ال لامر تيطغ هىطاشلا نع ةبيرق ةرفح .. اهجوز ربق ىلع اهولدو + ضعبلا اهيلع قغشاو

 ايار طماط ,. يتسلل نيحبلا منغو نم كلدسو.:. اميشي ربا بلاوج ىوسن ثذخاو اهيتبكر ىلع تمكرو ربقلا ىلا ترظنو -. اهيفرتحا
1 



 ةئلاب اهيدب نيد « صاصرلاو لباتقلا تحنا ةلهاذ سنا ةارما اور نا ديعسروب عراوشا
 . اهجوز ربق ىلع اهمضتل بهذل ٠

8 
 + رامتم رادج اباقب ءارو «ىبتخم وهو اهل هرهظ اريدم ايئاطبرب ايدتج دعب ىلع  اهمامأ ىرن ىهو اهلوهذ نم ةارملا تهبتناو

 ايقطتخي نا ىثخت اهتاكدامله اهانيه تمصاو؛ةرسق ىف اهردص ىلا رهرلا ةقاب تمضو .. قيرطلا ىلا بوصم شاشرلا همفدمو
 2 اهجورت بق ىلا لصتل رمت اهمدي. رطلا اهيلم دسي لجرلا اذه نا سحت اهنا .. راث ةعسلب تبيسأ اهناك اهتدت تيحسو ترام اهتكو .٠ يسلب مل اهعدق تدع مل ٠ .ةعزج ةرئاح تفقوو .. راهنلا رادجلا ءارو عباقلا لجرلا اذه اهنم

 . . هب دجتتست دحأ نم ثحبت اهتاك كابارا يف اهلوح تنقللو
 تكا قالطأ توادابتب ةمدمنلا ناردجلا فلخ مهلك ادحا دجن مل اهنكلو

 0 بلاجب ىقرالا ىلع درولا ةفاب تعضوو تدحئاو
 قلع هيبتخملا ىتاطيربلا ئدنجلا ىلا اهتيوسو * اهذحك ىلا ةيفدتبا ملخ هبتخل أ ىدنجلا ىلا اهتيوصو ؛ دب تتلو هنن تدعو < ديب ا علا .. اثمآ اريثو اتارق اهديسوت اهناك قفرب اهنعضو

 ماوملا ىف عقتراو .. ةموتكم ةخرص خرصي وهو لجولا ضفتناو .
 216 اليتف ىوح ملا -. مدلا نم دوبدص هسار حفل و

 8 .. اهو ربق ىلا تراسو ٠٠ ح اهردم ىلا اهتمضو ه درولا ةناب تطقنلاو : ديهشلا ةنج ةيئدنبلا تداما مث -. شمت دا تود ايلا هيئادو راوج ىلا
 لكل

 انكانبأ
 + ةّيواه

 ه. ىركتلا هسابل ىف ارا مامآ فق ياسا يوب
 1 ظفنحتا ىعو هل هلواسنت اهجوز بناجي فقت ةرظملا مالاو
 تيجي ةفردشلا ف ف ءورمع نم ةسدانلا هذ ء ىلا هالو

 حيصي رهو لخدي مل  ةريقملا تارئاطلا
 + ليجلالا تارايل اهيل برخاو يق دثب بيجاحأانا "اياب.

 تنقتلاو ٠٠ هيلع ذري نأ نود مستباو غةآرما ىف هنبا بالا ىارو
 4 ةدح ىف ةللاق اهنبا ىلا مالا

 .. كتشح ىف دعقاو « ماسح اي اهغأ
 قدنب لمحي وهو داع مث .. مان ىرجو

 -. بضفلاو مزحلا تاراما ءىربلا ههجو ىلغ تعسترا
 دح ىف هل لوقب وهو ةفرشلا لوخد نع ءدلاو هداسو
 ...1 سي ةيقدنيب ىشم عقدمب مهبرشتح ربكت ال هركب -
 2. هليقي حمو
 - , هتجوز لبقب لام مل
 جرو امهعدوو
 ةدسترم لارت ال بضفلاو مزحلا تاراماو هناكمافثأو ماسح لظو.

1 



 بتدنبو ةرلا تارئاطلا نع مئربلا ههحو ىلع
 ..اوهلأ ل

 نزل دعو .١ كرت هللا عكانإا ترك تح 'و .. تارئاطلل ةداضملا عقادلا تر ب هنا
 .ةققاو ىو هما ةحملل نأ نود جرخ .٠ تيبلا نم للستو

 هدب ىف ضيقا و ء ةديدجلا رصم عراوش ىف راسو ,. خبطلا
 5 ديمي نم امفدم حلو .. تارلاطلل ةداشلا عقادملا تاتلط توص عبتي لاش .. هيجو ىلع بضقلاو مرخلاو

 + ءامسلا ىق ةيداعم ةرئاط حل هيلا لصعي نأ هنم برتقاو
 '. , اهلبانق ةرئاطلا تقلاو .. ةثلاثو . . ةيئاث ةرم اهقلطاو .. اهقلطأو ٠٠ هفثك ىلا هتيقدنب عقرف
 ا تباصاو دافللا عقدملا نم ةفيدق تقلطنا ثقولا سفن ىو.
 1 شيق دنبب اهتيرع 0 17777 جم 0 هك ع ا دلاو هجوب حلو © ىفشتسملا ىف دقار وهو هيليع حتلو ااىربي ده ل ما ... هيج و ىدا هناك .. ةعسأو ةماستبا هبتفش ىلع تمسقراو اكعد راك لم طلاس. ا قرت هيب انس اش 35 طقسو ٠ . همحل قف زرغتي هىشب ماسح ىسحاوا
 ال هركب .. ناشيث قحتست تنا .. ماسح اب وفارب تا
 قاطو ٠ هردص نعت, ىثلا ةمسوألا دحأ بالا عزو 0 00
 1 د لو تم قامو انتاو بصتلا مل .. هلبقي بالا ىلحلاو 0 روثلاب تليضا اهنا اهلك نيالا ريراسا تج لام هنبا

 4 مالا تصهو
 ناعم اني ++ ةمالسلا عم ل

0 

 معنا. لوقا املاد اهنا... «ال» : هلل لوقتا نا عيطتسم دعنا
 1و عملا قادت نمل

 عا قفط
 ةسداسلا ىف تناك .. هتجوزت نأ دمب ىلوالا اهمابا ركذت ىهو

 بيجيو .. اهللذب وهو ناعوبسا وأ عوبسأ ىفم دقو ؛ ةرشع
 « 7 ٠ هل لوطن تناك انايحأو 4 اهئاينر

 اهتيسخشلاللست دقل..كلاذ دمي اهل ثدح اذام ىرشال ملا
 .همامأ قح اهل دمي ملو ٠ . تيبلا ى ةيصخش اهل دعت مل .. اهاحسفا
 1 اهيلع تحبصأ تابجاولا لكو .. هلا تحبصا قوقحلا لك -.

 بلاطت دمت مل .. ةمواقملا نع تفك ائيشف اثيشو
 لو .ةايح اهل سيل ةناسنا هل تحبسأ + بجاو نم وكت دن

 كيما .٠ ةدوجو نمو هنم اهنا

 وهو © مهبط ةنفلا_بحا اوم نفك
 مرعيطيو : هفاخت امك موقاخب نا مهتملعو .

 .٠ مهتايحو مهتايك نع هل اولزادتي ناو « هعيطت امك"
 .. ةيلادتبالا تلاثو .. ةسردلا ىلا تيعذو.تنبلا تربكو.

 ل



 اهليقتسلق ه تيبلا ىلا اموي ثداعو .. ةيوتاتلا ةسردملا تلخدو

 4 ىذ كسار ىق اهاقلطم ىتنا ىللا ارمحلا ةطبرشلا ىليش
 ارب ىف تلاقو . ةشهد هازا ةنبالا تققوو

1 
 ةئراك ناك مالا ترعفو .. اتيكس ىقلل هناك ةهرب بالا تكسو
 - < هرمقوا دعا ىق اهجور مجاري ادحاو اهيق عمست ىتلا ىلوالا ةرملا اهنا 1 1
 + قاف هتاك بالا خرص ما

 .هنم أزهت اهتاك اهيفتك ةانفلا تزهو .. ةطيرشلا تعزتو. ا 1 ىدا ةطبرشلا كلوقالب ٠٠ بدالا ةليلق اي تنباي ىتيضرامتب ىتنا
 ايام

 هعتبا هيلا هنقلا ىذللا نيكسلاب حبو .. تمصي بالا دامو
 -. اذبا 8 هيل 8 ةملك تيبلا ىف عمسب مل هنا .. هردص ىف كرحتي
 عار ايلع ينيب ىثلا بابسالا نع ةدحاو ةرم هسفن لاسي نكي مل هنأ لب

 مي يلع ىرجي هئاكو هسقن لاسي ناك .٠ ؟ « اهسارإ نم ةلظب نا هسشتإلا نم. بلط اذا :١ رس ىق هين لاسي ادبر
 ع يب ضدسشلا ودنا < معا ا فاولاب سعي هسفن ةرارق ق ادبو . . رابج ملاظ هناب رمش داكو. - . تح ىلع نكي مل هنا ةرمب لوال سحاو .. اناوج

 11 ىف كديأ ىف ىلا ةلجلا يبيس - 5 :ةهيف حرصو هتثبا ىلا هجئاو: .اقق .. شفاتك الو درت ال -. هلك تيبلا ىلع ةبراس لازال هرماوأ ذه تي نأ .. هسفح هن ديس نا دازآ املاكو ١ ف هيلع رصتتت دقو ء اهشقاثيس .. بابسالاب
1 

 ؛ هيلع قفشت املاك تلاقو نيترخاس نيتبع هيلا تعقرغ
 ا هي
 نيب نم ةلجملا عونو هتنيا ىلع مجح مت  نيتوطخ بالا عجاوتو
 ,و تضل داكلو ٠١ مست شو هل اهتكرتك ميدي

 ايتيصعم نإ تنحأو :٠ ةيادغ ل .. هلي م .. يدش باجما ىف اهتنبأ ىلا ترظن لب « مالا رعذت مل ةرللا هده ىو
 ليوطلا اهرمع نأ تسسجا .. اهثنبا ىف اهتدرتسا دق اهتدنف لا
 مه ىف اميرك ايوق هديعتسس © ممن 8 لوقت ةليلذ هحضق ىلا
 لوقتسو ..1 © هيل + لوقت نا اهتنبا ثماطتسا دقلا -. اسيا
 ىع اهعيستسو .. تارملا فالآ « ال٠ رركتسو .. 41 ادع

 رابجلا ملاظلا اهجوز هجو ىف ىقلت « ل 4 ةملك عمت
 انيشف اًنيش هترطيس دقفبو .٠ موب دعب اموب عجارتي

 نيب
 ىرث نا .. هلجأ نم ىتيمت ائيخ تدجو اهنا مالا تسحاو.

 ٠١ هتيصخش ريف تيبلا ىف ىرخآ ةيصخش هجاوي وهو اهجوزا
 !' اهل مقتنلل ء اهب دجتتسن اهناك .. اهليقل اهنتبا ىلع تنحلاو

 لل



 هق ناك +٠ لهاذ وهو ةرم لوال ةعماجلا ءانق لخاد ىلا اطخا
 متم سلجيس لبلق دعب هنا وهو < هسار لك المي دحاو رطاخ هنغذ
 ةقادلي ىف ان دقو .. دحاو دعقم ىلع امبرو دحاو جردم ىف تانبلا
 همأ نأ .٠ اهرتسا وع تانبلا ربتعي وهو ديعصلا ىضاثاب
 تاننبلا هلوخأو + اهجوز تيب ىلا الا اهببأ تيب نم جرختآ ملا
 .. رمعلا نم ةعباسلا نفلب ذنم ثيبلا ف نرجع

 قايم الو ء ةروع تانبلا ربتمب ادام ادبا هسفن لاسب مل وهو
 املك هسار ريدي اذاف ىردي الو ؛ ثيبلا ىف هئاقيقشو هما ترجح
 نيب لخد املك مهمهيو حتحتتب اذام الو .. قيرطلا ىف ةارما هب ترم

 .دمتسم وهق كلذ مفر .. ىردي ال .. هلاقدصا وأ هبرآفا
 لجر اهتداح ول هما حيذيو ء كابشلا نم تلطا را هتخا

 11 «رفاس اب 9! لوقب وا جتحتتب نا نود . .  تاروملا عم  تانبلا عم سلجيس مويلار
 تانبلا ةلعشم ةلكشلا نكن مو

 .٠ سانلا ماما هسيالم نم ىرمتي هناك
 نم ةدحاو ىلا اهعقري ال سسارلا سككتم وهو ىلوالا مايالا تضمو

 .٠ هتاليز
 ل

 حي هنا .. وه هتلكشم اننا

 2 ةدحاو ةرظن ىف اهتروص طقنلاو . . نهتم ةدحاوي هانيع تقتلاو ةرم هسار عفرو.
 لبللا لاوطو راهنلا لاوط هيئيع ماما حجات ةروصلا هله تلغو.

 هيف ىار لب « هتاليعز نم ةدحاو ةروصلا هذه
 اهعشي وا اهبصتفي وا اهجوزتي نأ عيطتسي

 ةفاجنلا هسقل فاو امك ةيملخ . اهيل هسار عتب انوا 1! مهتدلي راوع ىق
 نمتي ادب .. مسمتبت .اهدجو املك اهلتق. ىثمتي .ادبو. + همقرملا
 :٠ ًاهيمارق نع فشكي بوث  اهدجو املك اهم

 عع

 .. هفرشب نيهتسن اهنآ اهتاتفل نم ةتقل لك ىف هيلا ليخب ناك
 اهلك رصم فرشبو .. ةرهاقلا فرشيو .. ةعماجلا فرشبو

 ةقيدص نأ لب ., اهيفالب هناو اهيحب هقيدص نا فرعو ,. هلاقدسا رما ةقفرب اهآر نأ ىلا .. اليوط اهمواق .. هفث مواق هتكلو
 .٠ ليصافتلا هل درسيل هيلا ىتاي ناك هسقن

 ةوخآلاو ةماهشلا عقادب هقيدص بئاجي فقور .٠ هلرول ىفخأو .. هحرج تبكوا
 انفي

 ١" ةيقب الا توما نم هذقنب ملو. باطلا وعن اهلالخ نم عقدلا  ءادوس ةمامغ هب تطاحا . . ةريغالا ةرسملا ىف مواقي نأ عطتسي ملو .. رخآ بلاط عم ةرم اهآو مث
 500 ىنحا تق ىه ا باص فرشل راث ديعصلا نبا نأ

 نص لقب ل :ةفن

 الد
 يحلا يهتم



 علا ةحول
 .ةياحتو - قوقحلا ةيثك ى ةبئاط تناكو + نونفلا ةبلك ى ابلاط ناك
 وه لظتشاو  هتسارد نم مهتم لك ىهتنا ىتح بحلا ىف اشامو . .
 .٠ ةاماحلاب ىه تلفتشاو مسرلاب

 1 ابا 4 بيل

 بسانملا ناكملاو بسانملا
 لع قلقاو - ١ نيرشملا ةرمقل اهمسرب نا لواحب اموب ىلجو

 . هي ىق هتاشرفو هتحول ماما وهو ناموب هيلع ىشمو بابلا هسفن
 ٠ فيعي نم ةحوللا ىلا رظنو 6 ةاشرفلا ىقلا مث
 ملاعم لكو اههجو طوطخ لكي .. ىه اهنا
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 كاهن اهدانح ءارو يقختو ايقاع افعش اهمزح ةدينعلا ةمزاحلا هافشلاو « اهتارج هجوت نبا ىردت ال ىتلا ةئيرجلا
 ا يي رك هد

0 

 ل مهجاتنا نيتانغلا ىف بحت اننا
 ءادو .٠ اهتم تيهتتا داق ٠٠

 م
 فاتف » اهلاونعو .. ةرهافلا ىف نالا ةضورعم ةروصلا نإ

0 

3 



 اب ةأجف « انمادقا تحب اهسفانب يقلل ملت انك اراقص انك امدننع
 تاينلاوتابتلا ف كلذ دعب شيعن دقو ديشرلا نوراه ىلايل نم ةليل اهرصق ىلا ةمخفلا اهترايس ىف اتبحصت من « ضفلا

 + تانبو انايبص فلختو
 دقو .. هموث وا هتظقي ىف ءاوس باش لك لايخب فاط ملح هنا
 1! 'ملح رجم املاد للغ

 ,ىلافدصا دحا ةايح ى اريخإ ققحت ملحلا اذه نكلو.
 ةقبط .. ةطسوتلا ةقبطلا نم تايكيرمالا تاحلاسلا راشعا ةعسنو ٠ كونبلا وا تاكرشلا ىدحا ىف ةقظوم اهنا اهيلع ودبي ناك ام لكو. : ةيكيرما ةحئاس اهنا اهنع هفرع ام لكو ء سيراب تالاح يدحا ىف اهب ىقتلاو ... ةريفصلا هترايس هممو نيماه نم ايروا ىلا رفاسا

 44 سرادملا تارظانو تاسردملاو تافظولا
 يرشو © ةديدجلا ايندلا نم املح اهيف دجوو ؛ قرشلا نم ارشم املح هيف تدجو دقو .. اهاركذ ىلع هدلب ىف ىشيعبو ؛ سيرابلا مترايز اهب لجسي ةقينع ةرماقم ىلا ىعسي امهتم لك ناكوا
 ىلا القتناق مالحالا امهب تضاف ىتح هساك ىف هملح امهلم لك
 ! هتقرغ

 لد

 نا لكل اهمجوت تناك ىلا اهساستبا لك ىف هتدارل اهيل ىلعي ناك
 ب ةفللا قرت نأ وأ «رغ

 تامفص ىو « هتوف قو « هنوسق ىف ةشيحا . هناضحا نيب اهجيتل ءىدهبو هتالقب اهقفجيف اهينيع نيب اهعومد ىرب نأ ىلا ... اهبرشي جرختا ةملك لكو :
 نم ةمطقا حبصأ لب ؛ ةرماقم درجم دعي ما هنا تقرعو 6 ةبفك

 .٠ اهتايحا
 .. نطو ىلا دوعي نأ هرك ىتح اهبحا . . هبابش لك اهبحاو
 .دوقلا نم هعم ام لك فرص ًادقفأ 6 دوعي نأ بجي ناك هنكاو
 لي للطماو ,. يدتسي نأ طا لب ؛ مريت نا ةدلا قست
 ا... باسح يقي اهيلع قفني ناك دقف .. ةترابس نهرب ناو ؛ هبايث' ىشعي عيبي نأ

 نلوتيل دوعب هناب اهمنقا امنا « هسالفال ةدوملا ررق هنآ ملعت ماو,
 ترفاسو؛ سيراب ىف هترايس كرت نأ دعب رصم ىلا رفاسف .
 سفن ىف روهش ةتس دعب ايقتلب نا ىلع اقفناو 6 اكيرما ىلا
 نوسة ا م اع دقو . . هئرايس نعو  ةبلق نم ثحبب سيراب نا دامو
 هراظتتا ىف اهدجوو
 .. ناملكتي ل امهيبلق تاقفخ نع ىلوالا ةليللا اشامو
 ؛ ةُحرم خرصتو ءاطقلا هنع بذجت ىهو حابصلا ىف ماقو
 وهو لاق للا اهرمش نب اهيلجو ةقلا نك ديو :و 6 هناضحأ ىلا اهرمش نم اهبذحو ةمخضلا هفك دمو 1 ا عا

 للف



 ١ ىييبح اي امه ليحت ال
 توفيلتلاب ىه تلصتاو + مامحلا لخديل هتكرتو.
 * كالبداك » ةرايس بابلا ماما دجوف ؛ قدنقلا نم ايوس اجرخو

 ةمستبم تلاق باجما ىف اهيلا رلنب فقوو + ةفوشكم ةمخف ه7 زارط
 .. 1 ةرايسلا هلع كبجمل له

 1 دهتتي هناك لاق
 ع

 كنل
 ةيلوس ةعرج قاعنساو ءةححتو ةرجلا بإب رمل كال

 * لقط ب
 3 كحضي نا لواحي وهو لاقو ةرسح ىف مستباو
 .. مداق سيلوبلا لجر ناف .٠ هذه ىعد -

 هاج تلاقو.
 !! ىترايس اهلا

 هل تجرخا ناب ىعتنا لبوط لدج اههنيب رادر * قدصي
 ٠٠ اهقوق لجسم اهمساو ةرايسلا
 ا يو رفا عيلطسا ال ىتاف : كرابس تلك ولو رح

 3 هلأ ددوتتا ىهو
 كوعدا اناو + ةيضاما ةرملا سيراب ىف ىتماقا لوط ىنتومد

 نم تجرخآو
 5 .ذولفارت 8 ةحايسلا

 اهكرت مث « هينيع قدصب ال هناكد لوهذ ى دقنلا قاروأ ىلا رظنو
 ريدملا مامأ فقوو 6 قدتفلا لخاد ةميرس ةعساو تاوطخ اخو

 1 ليوط نامز نم اهق رعت كلنا تنك -
 5 امنع فرعت ذم ل : نونجم هناك ح

 4 فجترب وهو ربدللا لاقو.
 :٠ انئلابز نسحا نم ىهو .. ةريتويلم يهو . . ةيعيرما اهنا

1 
 وع

 خ: اهيلا دامو ( هكرتوا
 بيصا هلاك هردص قوف هسار ىلدن دقو ةئيطي ىطخ ىف داع

 ةعلرقاق تعيق و هاو
 9 قدنفلا ريم ىنك لاس تدك له
 7 ةملطصم ةماستبا مستس نا لواحي وهو لاق

 ؟ ايش اننيب امم كلذ ريشي لله .. مل .. ىثلاست مل كنآ - 'نويلم كنا ىل ىلوقتا مل اذاث
 دن تجارب نأ يكب ؟ هينيعب اههجاوي نأ ال وهو لاقو
 ةمخفلا ةرايسلا داقو ؛ هيتاجب تسلجو ؛ ةدايقلا دمقم ىف ىلجر
 امدنع .. ًارشص ناك امدنع هملح ركذلتب وهو « سيراب عراوش قا
 عيسشتو همادقا تحت اهسفنب ىقلت ىتلا ةريثويللاب انلثم ملحب ناك
 نا نآلا عيطتسي هنا .. اريخأ ملحلا ققحت دنقلا .. هيدي نيب اهتورثا
 4 ةرايسلا هذه كلثمي نأ عيطنسي + نيياللا هله لك ىلع ىلوتسي

 لل



 نكت فنحن يملا .. هيف ىف ىدص هملحل ىحب مل هنكلو . و - و. .باسح الب فرصي ناو « ةمصاع لك ىقارصق ىتنبب ناو
 ادق باذح ناك وا 6 هقيفم داكك هصيق ةقاي نا هقباضب
 + رجا قئاس هناك ةرايسبلا هذه دوني هنا نححاو 6 ةعدلل

 عاشخ هيث نع هساك ىف تحبي هلاكو برشي نا دومت امم. رثكا ؛ اربكأ ايرخو سيراب تائاح اهمس قاطو -. هلاارا ىلمي ناو ؛ ميمي ناو ع كامي نا .. ايعيبط ودبي نأ لواح دقن كلذ مغرو

 كنب
 وعني مل وهو بتكللا ىف هسيئر ماما هنا رمش دقف « دوعت امك اهتانفلا ىلع اهبساحي نا عطتسي مل« ليللا رخآ ىف هنف رف ىلا داع امدنعو ٠
 هال مطتسي مل اهيرضي نا لواح امدنمو .. هءاسؤر بساحب نأ
 .. اصتص هتلبق عتصي هلاك سحا اهلبق امدنمو هءاسؤر برضي نا اضيأ دوعتي مل

 .ةيمسر ةمهعب موقي هلأ محا هيعارذ نيب اهذخا امدنمو
 يسع شو مألوف ناك هلو : د هكر يل زك ناك .. ديدج نم هل اهالمت ىتح هتاظفاح نم دفني داعب ال لاما اكو ... ةخالبلا تالفحلا نم ًاريثك ناميفبو ؛ ءاقدصالا نم اربثك هيلا ناوعدب اناك ارصق هلانع ارجاتساو 6 سين ىلا اهمم رئاسو

 هليل المق .. ليلا هركيو ؛ اهب درغنب نا ءركب حيصاو  ةقاوجوب اهرعشي نا ىثح عيطتس دعب مل 6 اهيلع رطيسسي را عيطتسي دمي ملف © هسفن ىلع ةرطيسلا نع امامنا رجع ىتح
 اهنيبو هنييو + هسفن نيبو هنيب مهدوبجو لوحي ىتح

 تين دمت مل اهنا كلانه ام لك .. ريثتت ملف ىه انآ
 ”. ىقيرعلا اهءارثو

 ٠ لوزت نا ثيل ل ةيسفن ةمزا نوكي نأ ىدعب ال هل ثدح ام نأ تربتعاو ع هتامفص ىلا نحت لازت الو ء هبحت لازن ال تناك ..
 قيدصلا هل لاقو 1 اهي هجاوز رمأ ىق هثدحي نا هئاقدصأ دحا ىلأ ثحوا اهنا لب
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 4 كل حتق رثك هنا ١ اطيبم نتال-ا
 هرتم لاق
 ةجردلا ى افظون نرك نأ نم نسحا اذه .. ىديساي رفا - 1 اهدنع افظوم تحيا ىثا ىسحا .. عيطتسا ل

 1 ةسماخلا
 مع

 وطحي نا هيلع نهب ماو ع هن احلغي زنا ارتي نأ هيلع ني فو
 ؛راقلا ىلا ابهذو .. اهجاوز لقت « رغم وهو هدوار ىذلا هملخ
 اف رنعتال اهنال امهجاوز دقعت نا ةرافسلا تضفرف سيرابوق ةيكبرمالا
 دقت نأ اضيإ كانه ةراغسلا تضقرو فيثج ىلا اراطف 6 تارماقلاب
 نأ ارطضا اربخاو .٠ ضفرلاب البوقف ديردم ىلا اراطق 6 امهجاوز
 ةبيرهتلا ىلع ىشيعب ىذلا ىقيرفالا ىلودلا ايلا ؛ ةجنط ىلا ابعدب
 لاجر نم لجر ىلع ارثع كانهو © تاجوزلاو جاوزالا برت ىتح
 ثرتعت ال اجاوز ,. ةيمالسالا ةميرشلل اقبط امهجاوز دقع نيدلا

 ! اكيرمأ
 فاظوملاك .. سارلا سككنم هنم جرح اميحج فافزلا ةليل تناك

 1 هيجاو دوي مل ىذلا
 ىهل ؛ تضنار اهنكلو .. اقرتفي ناو اهقلطب نأ اهبلع ىرعو

 ةلدارا ىلعيو اهعقصي .. اباش .. ايوق .. ناك امك اهدمب دوعيو رمتس ةيسفن ةمزا ىئاعب هلا ملعل ىهو 6 هديرت ىهو 6 هبحت
 .. اهيله

 مع
 .. فينج نق رهشا ةئالل دعي نايقتلي مل + ؛ اهلامعا عب ىلع فرشتل اهنطو ىلا اهدحو رفاسن نأ همم ت

 رهش لك هل عقدي نآب فيتج ق اهفرصم ترما نا دعب ترفاسو
 ٠ دالود فلآ

 ليخي ناك هارد ةيخاس لايلا ىف اهرثميو ىلوالا فلالا ىقبقوا
 هماقتلا ىف رمتسي نأ عطتسي مل هنكلو .. ةيناثلا ءاوح تانب عيمج نم مقتنبو اهنم مقتني هنا اهلالخ هيلا

 لي
 بقوا



 رب نأ ةئاس يقل ةرع هعيصتمم دقي هنأ ملعب ناك < اهم هيضقيس ىذلا لبللاو : هيف دوعن ىذلا مويلا ةروص هبدعت تناك . .
 .. هتفيلو ماهم ىدؤتي ال افظوم ناك أمك دوحيسو ؛ اهب

 ع 5

 هتاوتم اهل دلوتي نأ تود رصم ىلا داعو هبلاقح مزح  ةاجقو
 ناميلس عراشب «

 0 «ةليتفلا عفصيو هتدارا ىلمي .٠ الماك الجر . . ناك امك داع دقل رهش لك نم 20 موب ىف سلفبو 3
 1! « شير هيفاك ٠ ىهقم نئابز اولاسا
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 ةطلغ

 .. اليمج انااع اموي ناك
 :. رخآلا ىلا امهدحا ناكتسا دق ناباشلا ناجوزلا ناكو
 ... رمخالا درولا نم ةقاب لمحي روهزلا تالحم دحا ىف لماع لطاو : بابلا سرج قد ةاجنو'
 : ةقفرملا ةقاطبلا ارق مل .. لماعلا فرصو ةقابلا جوزلا دخاو
 .. 1 عيقوت ال مل « ركشلا صلاخ عم .. مرح ةديسلا ىلا ١
 الشم تجوز نا دامو
 .٠ هتم ةرح دشأ تدي ةجوزلا نكلو
 مهدحا لسرب نأ لمتحي نيالا ءاقدصالا عمج ءامسا اضرمتساو
 لاسرا ىفتتل ةبسانم اقرسب ماو ء مع لا المي ملف « ةابلا هذه

 .. اهيلا وإ هيلا دورولا
 هلاسي روهزلا عيب لحمب لصتاو نوفيلتلاب كسماو جوزلا ماقو
 هيحاص ماد ام مسالا ركذ نع ردتعا لحللا نكلو ؛ لسولا مسا نع
 26 نيوتشملا مامسا ليجست روهزلا عيب تالحم باحصا ىلع متحب نوناق دلاته سيلو : ءركذي ملا

 جوزلا سار ىف محازنت كشلا ةرخبا تلاك كلذ لك لال ىفو.
 .٠ راجفلالا ثدح ىتح راخبلا طقع دعشاو

 غلب احقو اقيشع اهل نابو + ةتايخلاب هنجوز مهتب جورلاب اذاوا

 نير



 . ةةيجوزلا لن ىلا رمحالا درولا اهل لسرب نا هتحاقو نم
 فحصلا ىلع تمسقاو .. ةجورلا تركتاو
 .٠ 1 قالطلا عقو ىتحا .. تامزالا تلاوثو .. حرستسي مل جوزلا نكلو

 افضل

 تق نا دمب جراخلا نم ىئاقدسأ دحا داع ىتاملا عوبسالا فو . - تاونس ثالث ذنم اذه ناك
 اك السفلا - * نيجورلا نم ىنلاسو 6 ةيسارد ةثعب ى تاونس ثالث

 لاق
 نتا ىتح :+ نيجوز دعسا امهربتما تنك دقلا .. ةراسغ ا

 .- ىرغس لبق درولا نم ةقاب امهل تلسرأ
 + ههجو ىف خرصا داكا اناو هيلا تفشلاف * قالطلا ببس تناك ىتلا درولا ةقاب ثداح تركدأت ىنكاو © رخآ عوضوم ىلا لقتنن اندكو.
 .- 19 دولا نم ةقاب امهل تلسرأ اذامل ب
 5 ىغارس نم اشهد ىقبدص باجاو

 218 ةجوزلا مسا اهلي له - 5 تلفأ تابلا هذهب رذنما نا تبارق ؛ ةوهدلا در نم نكملا ملو. ابيرقت رهشب ىرفس لبق اههتيب ىفءاشملا ىلا ىئايعد دق اناك
 ها

 كفيضقم ىلا دورولا لسوت نا . . لوصالا ىه هدهف : امبط

 3 رمحا درو مضت ةقابلا تناك له
 : لاق
 قت بلاقلا وع رمحالا درولاو + فيصلا ىف انك دقق .٠ نلا

 .. روهزلا تالحم عيمج
 ههجو ىف تخرصو
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 1 ةقابلاب اهتقفرا ىثلا ةقاطبلا ىلع كمساي عقون مل اذان
 2 بذكي ال وهو لاغ

 ءابسنلا ريثك ملعت امك انآق .. امير 1 اذه ثدح له
 ىعم ققحت كناك ىتلاست اذالو  ىهجو ىق خرصت اذام

 .. امي هل لقا ملو + ىباصملا تطيضو
 امم

 جالسا ىف لما الف .. ةجوزللل الو جوزلل اضيا ايش لقا
 نم ةجورلا تجورلو « ىرصخا نم جورلا جوزت دقف : 0
 ع

3 



 عوماعلا

 بلتب اهحومط نا .. بحت نا عيطتست ال ةحومطلا ةا
 دتشأ املكو .. امهب سنحت وأ انهارت دومت ال ىتح اهتثوثاو اهنطاوع
 .٠ اهتلولاو اهفطاوع نع تدعب اهحومل

 نم ةرشع ةسداسلا ىف ةاتف ةسصق ,. اهتصق ىل تور دقو
 موت نكلو ١ اهيحب دست نأ نكمي ناكو .٠ تبحأ ء اهتم
 عيطتست اهتاتنطظو 6 هب سحب دمت ملف كيمس تالقي بحلا اذه تلف
 ةكراصخا ىذلا ليوطلا قيرطلا ف تراسو .. هلع ىنغتسل نأ
 اهئايح قف لاجرلا دعي ملو .. ىهتنب ال ىذلا قيرطلا .. اهسفنل
 ىلا .. هنم ذبآل ءاذق مهضسبو « هيله دعصت ملس تاجرد ىوس
 ئدحا ىلع تحارتساف دوعصلا ةرثك نم تبعك وأ .. تلصو نأ
 نع حازتب كيمسلا فالثلا ادبو ٠ اهحومط ىخرتساو .. ممقلا
 هي تحض امدنع تاطخا له : لئاست تأدبو .. ةرشم ةسداسلا ىف هو هتبحا ىذلا لجرلا سفن .. بحلاب سجت تداعو . . اهتطاوع

 تعيش اهنا نصت .٠ مدتلاب حت تاديو . . اهحومط ليسع
 ةرشلا ند ممول هلا جلس سلك نا... ماعوا لبس ف اعرتع
 « املك ةايحلا ىف ةديحولا ةقيقحلا نأ . . ماهوأ اهلك ؛ حاجتلاو لالاو
 1 نم

 قف هتدجوو هتعيض ىذلا ىتفلا سقن .. هنع ثحبت تجرخو
 لهل

 ءابس حرم ىف لازي ال اعفاي ابوق . . هرمع نم نينالثلاو ةنماثلا
 رمسالا ههجوب ناتقلعم اهانيعو ةفجترم ىطخ ىف هيلا تمدقتو

 1 لاق مث + ائيش ركدتب هناك اهيلا رظنو.
 ربكا ىكيلغ لوقي كف وشي ىللا .. هدك تزجع كلام .. هاب -

 عع
 ثنا دقل .. ازوجع ودبت العت اهنا .. اهنمط هناك تحاو
 ةفنرباك السل اكرلو .٠ ابوي كو اهليش ل ايحومخ

 : ىشعترم توص ىف هل تلاقو
 1 كسقن نع ىتلدج
 هتييب ىلا اهب راسو ةلفط اهنأك اهيدب نم اهبدج امنلا « اهئدحب مو

 و لاتسبرك فج هيف سيل ٠١ اهتببك سيل ؛ عضاوتم تيب -.
 ٠ .٠ كحضن ةيبشنلا دعاقلاو ؛ نوكحضي هدالراو ؛ كحضتا دجور .. بحو ةبيطو حرمو كحض هيف نكلو .. نوسييوأ داق

 :اهيلا اهمدقب وعو هتجوزل لاقو.
 4 لوالا ىبح اهلآ .. اهتيف رعت الآ

 !! مدنلاو .. غارفلاو ةشحولا ىلا

 لي



 تسداعو

 ادن قي مطب د
 نا تماطتساو « سيرا هلوتب دحا ىف ةفظوم لمعت ةيسنرف امن
 سيراب ترداغ مل اميل ميثل تناك ىتل اهنقش ميو اهيلرم رخدي
 ملا لوح ةلحر ىف

 قل اعتنامار ةرمطا ىلا 'ثلصو انآ نلا رسام ةلئب لاخر
 يلدا خا
 ةدحاو نإ 75 هي رمل ٠٠١ نمل ىأب هتاحولا 21 فرح ع م بع

 يسب ةرغس هابعأ نم تارشمو ؛ مسرلا تاردأو «اربرس الا ان مشن ل ةينطولا يحال دحأب ةقرف ىف حب + ايميهرب اريل ناك
 جاو © اكؤشمم ؛ اليمج ناك هنكاو ١. هسار ىقنألا ننعم اهل
 . احرمو ايابش ققدشي * نينيملا

 عقدت م اهناو .. اهلك امدوقن شفنا دق اهنا ىلا تويثتو .٠ ام
 قااهتاو . . ةرخابلا وا ةرئاطلا ةركذت رتشت ملو قدنفلا باسح دب
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 1! لقالا ىلع هبتج ىتثام ىلا ةجاح
 اتا هتفتبا امنا .. ريقق هنا ملعت ىهق © اثيش هم بلت مل

 نا دعب اهب قحلب نأ ىلع همم د سيرا لا ةدربلا لا ةتطم
 . رفسلا رجأ ريدي

 انتين
 همم تقفناو « ةرئاطلا مايق دموم هنا ىلع ادعوم هل تددحو

 تلسرا ةدحاو ةليلب دعرملا اذه لبق و . . راطلا ىتح اهبحصي نا ىلع
 مايق دعوم ريدقت ىف تاطخا اهنا اهيف هل لوقت لوسر عم ةقاطب هيلا
 .. همدول نأ لبق رصم رداقل نا ىلا ترطضا اهتاو ةرئاطلا

 .. ! هينج ىثلام نع اهيف ثحبتا تيقب لب رصم رداقت مل اهنكلو
 قدنفلا وهب ىف تسلجف .. ثحبلا ىف قرطلا رصقا تميتاو
 ادحا نكلو ا هرعت ةماسل اهياش نيو لاجرلا بارت
 روصتب نأ نم فظناو قشراو لمجأ تتاك دقفا لقي ملا

 .> رتب اهل لج
 نم ادنطصاوب مدطتسصت نا تدصتقا ٠ ىرخا ةوطغأ تطغو.

 اله بهذي نبا : ةحارصب هل تلاق مل .. قدنفلا ءالزتا
000 

 ليلا همم تضق مل © همم ءاسملا تضقو ؛ لجرلا اهاعدو
 ف عفو دق هدجتل حابصلا ىف موقتس اهنا تدقتماو .. هل«
 دقتما تناك .. لقالا ىلع اهينج نيسمخ وأ هينج ةلام اهتبيقح
 « اهتبيطح ىف 9 رصم ىف نمثلا وع اذع نا

 او . . امدقم
 يلا تاجلو.-

 8ااعرابلا ؟ لفتسأد

 .. ءاقع ىف اموّبسا تضقوأ
 .. هعبحا ىذلا باشلا ىلا .. هيلا تدامق قيطت دمت مل مث

 اند
 بلا نهتم 1



 ايكو
 نا نم هتقرو هنف ىلع تناخ دقو قيقر نانف وثم نم ةيفعت نأ ثدارا اهنا هل تلقا
 .. ركعتي نأ نم ابحلا اذه ىلع تيدخ داسييسقلا < هب ف 10 لا ي لح نا

 كيب

 هنا ملعت اهتاو

 01 .. عفصي_رلو
 لدسلو إناث . ٠ ميج يب لس ملت ف قرم ل
 قوتي و هلع او بكي نا ك١ لا يلام 2 فرق يف هممج ام لك ىرغا
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 ملاعلا ةهيبج نم اليلق ىلعا
 ىرتل  ةيلاعلا اهتيبج قول نم عرتت نا عيطتسا دقإ

 دنلا نم ادبأ نافكسسا ال نيئربمم نيتحيفار نيتفشو. 0 ىعرع «ىطاش دنع رحبلا هايم نول يف .نيواقرز نيثيع
 ثلا ةيلاسملا ةهبجلا نع كيهلب يفطت اهسسسار قول كول ما يد رعشو ن6

 1 1 داحلا راكذلا اذه اهدمسا له
 ةدحتلا تايالولاو ريصم اهلدايتت ىتلا ةريتكلا ثوعبلا هذه ىدحا نع ةرهاقلا ىلا تءاج ةيكبرم' اهنا
 . دأحلا اهلاكذل ةيحض اهيف تناك + ةصق اهردص تايط ىو تءاج
 '. هنايح تلخد نأ ىلا اديعس ناك .٠ رقص نبا هلو اجون تاكو .-  نوناقلا سردي هسفت تقولا ىو ايكيتكيم الباع لقتشب ناكو - . ةمكحم اهلكلو ةئيطب تاوطخ ةايحلا ىف وطغب ائداه اباخ .. ةعماجلا ىف ةبلاط ىعو اباش تفرع

 اني



 قف + راكذلا اذه ضم مل. امواكذ ةرصو .: هعيش
 روهش ضقتت ملو .. ةلماكلا اهكرطيس تحن هسفل دجو ريصق تقوا
 دقي ادب ملا . . اهعم ىئاعو هنبا كرتو هتجوز قلط ىنح
 هو هيغ لك هل ربدت ىتلا ىه تناك .. ًاهئاكذ ماما هتيصخش
 دلرتو هلمع كرت نآ ىلا رمالا هب ىمتتاو . ىار لك لوقت ىتلا
 <. اهئاكذب هلوع ىثلا ىه .٠ اهل شامو هتسارد

 فرعي ةرجف عزف .قوف الاج همري ىققب حبضاو
 ماو ةرجبتلا قوف نم لزت تداع اذا ىنح / نويدركوالا
 .. اهل ةسقنا

 انفي

 ىلا تيهذو 6 ةرجشلا عرف قو هنكرت مايالا دحا قو
 عراوشلا ىف ساثلا روص ظقتل ريوصت ةقرق دوت تناكو ؛ المع

 ماقتا مست مل تداع ابدتمو . , ها اهعيبتو ثاللحلاو
 هدب ملو .. هيلا اهتزتو ديعب نم اهلبقتست « نوبدركوالا ٠
 .٠ ةرجشلا عرف هقول

 -: هيلع رثعلا نا تلواح اثبعو
 ةرماقلا ىلا تءاجو ؛ اهتايح ىرجم ترغ مث ةسيعل اروهش تضقو 1

 م + تاكرشلا ىدحا ىف لممب فورعم ىرصم ٍباشب تقتلاو.
 ةمساو ااوبا هل حتفب داكذلا اذه ًاديو .. اهؤلكذ هرمبر هنبحاو
 اهل ملستساو اهب لمسي ىتلا ةكرشلا نم لاقتساف + ىشيعلا قرطا

 اهرظتني نأ الا اديك لبسي ال هفن دجو ىتح مابأ ضمنا ملو
 ليمطا دنأل يطقن# 9 )نشا ابسملاز# ىلا معن سايح تسال ةفاسلا ىتح ةرهاقلا عراوش اهعم فولعيف اهلمع نم دومنا ىتح
 م1 لس رع اقمار و حدس زود اللا

 مسرع
1 

 ع رخآ ىرصني تقتلا نأ ىلا ءةسيمت امايا تضقو.
 7 ج هرهي نكلو اهؤاكذ هرهس ماو ءاحدارا هتكلو.
 7 تناكو غ اثيش عع ل هنآ هيلع ودببق ملكتتا

 اهتم رخسي هنأ ءديبق
 اهقت تدجو نأ ىلا ..

 ديري ال رهق .٠ لقع الب ةارما تناع .. عيباسا همم تناعو
 ةارملا ىوس اهيق ىري نا ديرب الو الت اهل نا فرتعي نأ

 1 هل تكاقو
 117 كلثم ةتاسنا ىلا -

 : لات
 .. 98 ككفيس اناو .. ةارما كلا -

 تيرم و فرج دكا  كاربع دنا .٠ ل 2
 0 و ا

 تنقدلا [مل .. .ةظيبدلا ةرمتلاك روغت شرالا ىله كلشس» ل رياك وخل ضال ىلع كت
 1 را ل ل ع

 ب اهكسلاو هيفارذ نيب اهذخا مث .. ةيناث ةرم اهعلصو
 0 .. اهدجي ملف ىلاتلا مويلا قف ماقو
 ةناعلا ةميجلا ترف

 نم عشي ىذلا داسلا هاكذلا .. اهئاكذب بذمتت

 ليي



 . 1! قيالا كللا .. قوراف اباحش نم ةيحضي تيقنلا
 ددحا ًاهنع عمسب ما ةيجف

 ةبئاط تناكو + اهرمغ نم ةرشه ةسداسلا ى تلأك
 | لمجأ نكت ملو .. ةديدجلا رصمب « هيسيللا »
 ١ نع فكت الو ء ادبأ ادهت ا] ىهق « ةقفاد ةبويحب زامل ثناك
 لكتا ٠ تاليمزلاو تاسردملل نب « باقل » يدي نم 3و
 1 يشن هب لحنا ناكم

 7 . ماه لك ةداعلا ىه هذه تناكو .. كللا ةفايم ىف صاشلا رصق ىف عوبسا ءاضقل ةسردملاب املا لوصتلاكاباُط تيفذ)
 قررا موقيل هيسيفلا تانب نم دبه ملا فاطقلا بي نا
 نلامتانب ب هيسيللا سرادم ريدم_ « نوثيموك 9 ويسم داقوا ! نينيصدتب
 !! موثلا ناصمق .. نم هكلملا راو ايو رانا ايصال نم سبا

 كللاو + كلما باجر ىف نحرمي ثاتبلاو
 نهو يبق ريو < ةيامختسالا نهعم بعلي ناك

 عيعم لوانتيو « مالحالا تايروحك ةحابسلا
 1! ميركل ةفطعب نيننلا وأ ةداو صتخب مل .. ما

 يدير كللا رت تفلت نا عوبسألا اذه لالخ تصاطتساو

 الين

 تناكو 4 هيلع امرجت تانبلا رثكا تناك .. اده# ا ىتلا ةقئادلا
 .- كحيقي هلطجب امئاق تناكو ؛ هستيطاخم ىف لوتوتوربلاب كسمتلا ىلع اصرح نهلتا

 مع
 دعب ةفرشلا ىلا تجرخو قرا اهباصا تايسمالا ىدحا قو
 باي دترت ىهو ءاوهلا قشنتست تفقوو .. عيمجلا مان نا

 .. ريرحلا نم « بور 9 هقوقو 6 ريرحلا نم صيمقا
 اذان ؛ ترادتساو .. اهب طيحت سافنا فيفحب تسحا ةاجنو

 كللا هجو هفلخ نم ىرنو اههجو ماما لمتشي باقل دوعي
 مل ٠١ ةاجافملا نم تحلرتو .. باسقثلا دوم جهوآ ترعذو

 .٠ 1! قوراف ردص قوق تطقسا
 . .٠ اهقيخي نا عاطتسا هنال «لافطالاك اريثكقوراف كحضو

 ون عقدي ميسنلاو .. ناكحاضتيو
 امدسجي اهسيمق قصنيو "٠ ىدرو حانج ٠> كالم حانج هناك
 يسيل تبدل ليلا هم نانورلا ةيلآ ىدحال لاثعك يدش

 سانا تارمم تاوطخو .. كحضو .. ثيدح . كلذ نم رثكا امهنيب ثدحبي ماو
 ]| ةكشللم نوكت نابو .. كللاب ملحت تيل ايفاك اذه اكو

 خخ أ, ثرت دقو صاشتاوم تدامو
 ةهقتحتا نأ لواخت لما اهسار يبس( ادن... ”ةئيوب د ل

 ...٠ اهليفنل ىلا ىعس ةطخو
 راقل ىلا اهلسوي نا هنكني نم لك ىف ؟ كحمتت « تذغاو

 اهلك اهمالخاو « هنع هلك اهثيدح حبصا .. ةيناث ةره قرواف
 .. هلوح
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 نكلو +- لوكوتوربلا لوصا لماجتتو هيلع ارجنت ناو ةقئادلا ةهتبويحو اهحرمي ظقتحت نا تدمعتو .. ليللا لول همامتهاب
 2. اعونصم احرم ناك هنكلو ؛ اعوبطم نكي مل ةرلا هله اهحرم

 مع
 ةهيسم هنكلو_ .. ظحالي مل ايبرو ؛ كلذ قوراق لحال امبروا
 اهيالخأ سنن مل اهتكلو ا: اكرعلا ةر هب تن نأ عتق كو اه « تاون يبث امك

 عكردي ني كيبل تسر ناكل تاراح هيقبر
 ىلع تضق دق تناك ةبذاكلا مالحالا نعلو .. هجورتل نا ًاهلامآ ةياغ ناو هبحت اهنا اموب اضورفم ناك .. ميرك باش نم جاوزلا
 ني امي وتعب ملا م. ترطدت لاو قداملا بحلا
 عيطتست فيكق .. 1 رصم شرع نم ادج ةببرق نعت ملأ 1 كلا
 1 لوهجم باشل ةجور درجم شيعت نأ

 .. دحاو ماع دعب اهجوز نم تقلطو
 ناف . . اليلق اهلامآ نع اهحزحرب نا قالطلا اذه عاطتساو

 : رويت تمر د 3 نا
 لقالا ىلسف « اكلم نكي مل نا ؛ رخآ جوز نع ثحبت تادبر

 ,رلا ادله ثدحوو -. ولا ةايح للا برت يع ال يمضي نا عيلسب
 1 ىتغ هتكلو ”, غراق هفان باش
 ل تاوئسسا ددسم مح جاوؤلا اذه مانو

 + ديصلا تالحر قو ؛ ايرون ئاشمؤ فياصم ىفو ؛ ةرهاقلا
 وات  ريقلا دي ةدحالا ماسلا ىف مونلا نم موقل تلك

 ل © مجاملا 9 و ةطايشلاو قالحلل اهفن ملسك مث « اهءادغ
 .؟ ةكلم اهتاكو .٠ قوراف لعقي ناك امك ابامت .

 .. ةديعس نت ما اهتكو

 ةيصخش نع ثحبت ىهو تهات مث ؛ اهتيصخشو اهتعيبط تدقفا
 . . ةديدج

 عم
 .٠ روهش ةئالث الئم تلط دقق
 رايتفالف .٠ هديرت عاوزالا نم عون ىل ملعت لاملال نكسب .«٠ كبت نآلا يهو

 لنم فج هنال بحب ال اهبلقو « مهديرت ال ءارقفلاو « اهتودعسي الإ
 ١ ١ بذاكلا ملحلا هسع

 ٠١ تانبلا ىلع هتيانج ىدمىردي قوراف ناك له 6 ىرت
 تانبو .٠ نهاسنب نئاللا تانبلاو * نحركلب ىناللا تاحيا

 ! 1 صاشنا ىلا نهوعدي ناك ىئاللا هيسيللا

 ليل



 دوسلا ئاغض

 ألا ءانشلا ف« ةيعوربلا ملت هلضشب ناك ىذلا ناكللا تن نم .. قدتفلا موردب نم ثعبت ةيلويتابسا ةيقيسوم اماغنا 'اناب ناميلس عرامشبا نايبلا ىلع فرت ازوجع ةديس ىرتس موردبلاىلا تلزن اذاوإ
 .٠ مقرف نا لواحتو - تايلوتابسالا تاصقارلا ست ىلا تاجاسلا ا تيننسالاب ٠ عقرط ةسلا اهدمو نايبلا ىلع فزمتا ازوجع ةدايسا ىر موردبلا ىلإ تلزنا اذاو
 22 نويتابسالا صقرلا ملعتت ةسئآ اهنا
 .٠ ايراماتتاب ابرام اهمساو

 كصقدي ريثم ضومف هتقر ىف قيقر ءىداه اهلامج نأ 6 ا ابننا تففلو  ررهش ةسمح نم ةرهاقلا ىف ابرام تبأر دقا
 ف 0 1 لؤكستلا ىف جاحلالا ىلاو لؤاستلا

 وصلا ةلوهسب نامبإلا كيق رشب باذج نكاد امهداوس ناتعساو :,كفسلا اممحرجت نأ ناقاحئامهتاك امئاد ناشمترت نايفطاع :ر ناتو 6 قيجاسملا نم امئاد لاخ « ليحت ىشببا هجوا
 ةكيرب ةلفط هجوك امهتيب اهمجو ودببو  اهرصخ ىتح نالصنا ممانلا دوسالا رمشلا نم ناتلبوط ناترقش .. مق .. رمقلا ىلا

 ليدل

 . 1! لافطالا بمل عيبب لخم ةهجاو ىق ةريبك سورع هجوك
 اذه فوط اميرج انيع اهرقص قف لمست ايزامو يلع لو

 ةسمخ ذتم ميقت ثيح سوهاتبم قدنف ىف ترقتسا نأ ىلا 6 ملاعلا
 2 روهشا

 اهلاسر ٠ هيلا تلامو اهبحا اباش كاتم تقرع دقو ٠٠ ءارتو ةتارع ارب تا نم ةيرت ةقيرع ةبلويلا 59 ةنولشرب تالا ضضا نم ةيرع هم ةيلويتابسا ةفاع نم اهنا
 ليسا ناو اجوز حلصي هلال نك ةةبجت اهنا ل ؛ تقفاوت حاولا
 ةلامعا ىلع فردي ثيح اينابسا عراخ ىق ميقي هدلاو ناكو .. هيلا
 امو ( هيلا اهمدقيل اهبيطخ اهدخأ داع املل < كيسكلا ىف ةمساولا
 نيب عمجل هلك اهرمع نا تسسحأ ىتح  دلاولا ىرت هارت تداك
 ةلمتكلا ةلوجرلا هدب دبالا ىلا تطبنرا اهنا تسحا .. هيتيع
 هنق رحاودلا هجولا اذهو ؛ شجألا ضيرملا توصلا اذهو ؛ ةنستخلا
 رملا اهيطتب تلا ةلبوطلا فلاوسلا هذهو 4 كيسكلا سمش

 تطمار. نبالاب اهتبطخ تخفت .. اهفطاوع ىف ةحبرس تناكو.
 ةقيلو الب بالإ اهسفتا

 بقا تايلابسالا ةكسلاو .. هنولشرب تاستجم اهبلم تزانو
 كليسكملا ىلا اهب رفب نأ بالا رطضاو .٠ تابرصملا ةنسلا نم رماو
 0 ل ال حجرا جس اجمع يع
 '.. دلب يلا دلإ نم ناوفب تاوتس تس .ايضقو .٠ ايرواو اكريما ىلا ملا .. ليزاربلا ىلا ملا را

 .اههضومي نأ امهبح ال ربك سني كارعشب الاد انو ٠
 ادي

 .نكلو .. ءازثلا عساو لجرلاف : شيملا دفر امهصقتي نكي ملا
 .٠ امهبحبو امهب فرتمي ىذلا عمتجلا امممقتب

 ناك دقو .. عومجملا لخاد الا لمتكت ل ةيناستالاب ساسحالاو
 يرطب امل عدس الو يانا امال حقي ءاممماع امن عصا

 او سناكلا امهل مدي
 لو



 ١" نم بلت ال تلا زوجملا ةجورتا ىلآو + هنولشرب
 ٠ هدافحا ىلاو هدالوأ نلاو ؛ هاركذ

 عع
 .٠ اهتم هيف بعتي ىذلا مويلا .. مويلا اذه رظننت امئاد تناكو

 اهرئاقتتلدسا دقو كهدحو ملاعلاف تباهو ةهتكرت لح امدنمق
 -. اهيلق حرج امهب ىفخت اهناك اهردص قوق ءادوسلا

 .٠ ١ اهتايح تاقفل ف .
 نم اريثك ثيرش دقو .. ريبكلا اهيح ىسنن نا ىف اربثك ركفت اهتكلو
 ملف ةيخاس لايل ىف ليحتلا اهدسج تكهناو ؛ سنن ماف ؛ رمخلا
 .تاقرط تميسو « ةصئارلا ناحلالا تممس امدنمو ةفرتحم ةصقار يئيمتل صقرلا ملمتت نأ تركف ملا .. سنن
 هج هيسلا هيو نسلا اههدتي نفدالا ترضو + اهيدب نب

 10 فارتحا نا تقشنكأو
0 

 ةصقارك اموب هناولشرب ىلأ نيدوعتت

 بتال هلك ىرمع صقراس نكلو .٠ ىقاو نعلا ةنولشرب نأ
 1! نايسنلاب اهل ارعدا 1 هقولصوب ىسلأو © ىبح ىلا . هش لك
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 لطحكا تارطق

 ىف نلمم' اللا رصم ىف لئالقلا تامداخلا ىدحا .. "ةمداخ تناك
 ااونس سمخ نم رثكأ دلحاو تيب

 مل لب ادبا قرست مل .. ةئامالا اهتافص زربا ناكو

 دارفا فاصم ىف اهتعضوف
 ! لاب ىلع ةقرسلا اهل رطخلا

 .ثيبلا ةديس نم اهتئاما اهتبرفو
 ٠١ ثيبلا لكو عيئافملا لك اهل ثكرتو « ةلئاملا

 .فشلاو 6 اهاتنجو !ا -. ةباش تحبصاو 6 ةيبصلا تريكو.
 قلاس تفرع امدنع الا اهلامجو اهبايشب سسحت مل اهنكلو .. اهدوع
 لامجلاو بابشلاب اهساسحا دادزاو .. ةرجالا تارايس ىدحا
 امدنع الامجو ًاباينث اهلك تحيصا ملا .. هترايس ىف اهاعد امدنع
 .. ةتيحأ

 ٠٠ اهسفني ةبجسم ةآرلا مامأ تقتوو

 تارطق ىوس قرس# ملو ,.
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 ةميرج بكترت اهتأ ىحت مل ١ قرم اهتأ دقتمت نكت ملو
 اهبيحل لمجتلا ىف ايعييط اقح اهسفنل ىطعت اهنا هتسحا ام لك

000 
 ل اجت فاعمل 8
 تايم « امبالا فلخ اهبقفتوا
 اذا رخآ ايش قرست ملو

 لاف رطم وهو رطملا ةجاجز صقانت تيبلا ةدايسب تلفحال نأ ىلا
 قري م كانه ناو ركفت نا ليق اريك تددرتو .. هيلع سرحت

 .٠ . كرست لا ىلع تصرحو « رطمتلا ىف طارقالاب اهسقت تمهنا .٠
 ةقيفخ ةمالع امئون تعشولا .. صقانت/ تلظا ةجاجرلا نكاد
 .- قواسلا نه ثكحبت نأ لب « ةقرس كاتخ نأ نم ديانتل

 .. اهتعنتو ىلا ةمالعلا نع ةجاجرلا لغاد رطملا حطس ليهو
 ملمتت نا لببق ةيئاث ةرم تددرت اهنكلو: ,. انيق كلشلا ميصاف
 <. كسشلا قوف اهتلاما تناك دقف ؛ ةيداخلا

 1 0 : ةيافس ىف انا. طاق عمد 1 مب تدل اهبايت ىق رطملا ةحئار تمت نا ىلا .. اهيقارت نأ ترطضا ملا
 . بدال ةليلق اب نيم كل نامكو

 0 مسيو نس هرج .. 6 ةيمارح ٠ اهلا ءرم لوال عمست ىهو ةمداخلا ترعذو.
 .. - اهرتجبي

 وع
 فدك 0 1 ا

 .. اهلك رطملا ةجاحو تقرس برهت نا لبقو
 :ةصل اهتاو .. قرص اهلا ملمن تناك ةرملا هذه ىو

 لد

 .. ةصل اهنأ هنفلبا ٠ . اهتع سيلوبلا وا
 ٠س ل امير .. اضيا اهدجي ملف اهنع سيلوبلا ثحيو

 .. ةلودلا مامتها قحتست ال رطع ةجاجز ناف .. اهتع ثحيلاب
 لشم ىف ىرخأ ةمصاخل 0 ةيفل 8 دعب دج مل اهتاق - ةيدان ىهو ةصقلا ىل ىورت ثييلا ةبحاص تسلجو ؛ روهش تقمو

 لكو + رطعلا نم تارطق قرست ةسيفن تناك .. اهطاشنو اهتتاما
 1! باينلاو دوقتلاو ىلحلا قرسي نأ لواح اعدمي ىتأ نم

 2 يل تلاق
 .. 1 لعق نا ىتنكمي ناك اذام
 >1 كتمدخ ىف اهب ىشفتحلو امتار ىئوصتل اهل اهيدهلو رطع ةجاجز اهل ىرتشت نا كنكنب ناك
 .٠ نافرابر همادخلل ىرغشت .٠ نامك هد الا قا شتاك ام

 (امهلوكو ءاملكابو 6 اهتيهامي لفتت نهنم ةدحاولا هركيو
 ٠. 1! نوليانلاتابارتو © هردوبلاو

 تانبلا لقاك تانب .. ناسنالا ىني نم تامداخلا نا ىسنث اننا
 نيفلو فطاوملا سفن اهل .٠ اماملا تيبلا ةبحاص ت
 نا اهقتح نمو ؛ لمجتت نا اهقح نمو ؛ بجت نأ اهقح نم .

 اهبيبح نآل .. نولباث بارش ىف ةمداخلا عمطت ال دقو .. رطمتت
 : تلا .٠ رطملا نم تارطق عضب ىف لقألا ىلع عمطت اهنكلو .  هردقب نلا
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 اباسأأ اهتكلو .. ةيعوبش هده تسيل -
 2 كلاق ... 1! ىئاسنا ىار لك اهيلاا بستي نأ ةيعويشلا



 ..- 145 رطعتلا قحب ةتامداخلل بلاطت نأ ةيناسنالا نم له -
 ل

 .ةنانا ةمداخلا ريثمت ةنبدمتلا دالبلا نال  تادوللا رخآ سبل حورلا نمضي ةتيدمملا دالبلاو اكيرمأو ايوروا ىف تامداخلا نا
 يدع نلف وسم اننفرلا نكرم لجي هاما تايم سنللا
 4 ب رهشلا ق اهينجا دعو

 وقح نع نهقوقح لقت ال تامرتحم
 .لمامتو : قطنمب تايبنجالا لمامت

 5 تلاقأ

 وبس لك برجل مويلا ىتح ىتيعت لازث الو . . ىثم تيضفو.
 .+ انيق اهنم قرن ةمداخ

 .. ١ ةثيمالا ةسداحلا « ة
 يف اهتيسلا ةشاع ىلع اهئار .. تيبلا ةيحاص اموي اهتار دقل
 ةهلك امشيسلا راد نا اهئار امدنم اهيلا ليخو ؛ سرابمكلا راودا دحأ

 6117 جبرا » + همساو .. هلطعتست ىذلا رطعلا يسقت .. رطملا ةحئارب ثا

1 

 بيلا عافأ

 ٠.٠ املببم تبا  ةديدجلا رصم ناكس نم ةيحيسم تناك
 .٠ جاوزلاب نذالا بطتوت « اهبحب مهملعت اهلها ىلا تبعذو

 .ةنيبدلا .. ال ةرم فلا ...ال .. رارصا ىف اوضقرو 6 لهالا راثو.
 ةليجوزتلا نأ .٠ ليحتسم .. ةحيضفلا « عمتجملا « ىبستلا

 .وزتت ملا بذعتتس اهتا مهل تلاقو
 ةايح اهل نوكي نل .. لشتس .. اهلقمو

 ,ااعفرول + هيجدزتت نأ ٠٠ دانع ىف مهسوؤر ةربابجلا رهو
 9 0ع ا

 .. هجاوو ىلع هوئراعي نأ بلطي هلا ىلا بهذ .. اشيا وهو
 ةوتذاي نأ ديري رهو ةيلاهنلا ةنسلا ىف ابلاط لازب ال هنآ

 نأ ىلا روهش ةعضب هيف اميقيل 6 تيبلا يلا هسورعب ىتاي نب هل
 1 نكمي ال !! ةيحيسم .. ل نكلو .. هنيبي لقتسيو حوخشب

 دعب اهتجورت اذأ ىنح ؛ اهتجوزت اذا ىنبا نوكت نل : يالا خرصو
 0 نا
 ةفول ىف تحاسو 6 اهيا تدقفامناك اهردص ىلإالا كيو
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 1 سمانا هيا لوقا .. ىعييصم اب : كيو اهنا
 ل ةيحيسم نم جورت ادبحم يذلا نأ مل ناو
 اهبحم ىبتلا تسلا تنا : ناكربلاك آلا توس قلطنأو
 -. هيلا برهت نأ ةاتفلا تماطل اسأيب ملو
 اهيلا برهي نا عاطتساو
 توييلا حف وطن« ركيتام# ةلمامكة انفلا_تافتشاو .٠ .اجورتو
 يقص ةبيخح اهدب ق'لمحتو ء بحلا ةماسنبا اهيدلع ني ليت
 مودم وه لفتشاو .. رقاظالا ميلقت تاودا اهيف عضن ةقينا
 4 مهتايح ىلع نمي هئاقدصأ ىلع فوطب ؛ نيمانلا ثاكرش ىدحالا
 ةكيدحلا تارامعلا ىدحا حلطس قو نيب .٠ هتايح نونمؤو

 توبا ىلع اهفاولع م دوت تناخ .. ايمو اسرع يسن لك كو .٠ اللا اجب نم 0
 لوشن افادمتسا هسسورد ركذتسيلا دومي كالو > تامل هن للا

 ةدلسولا عفوت « ةبافكلا هيف ام ركاذ هنا دفتعت امدنعر
 لس نأ لواحي بهيف .. هنار قوف اهل ذقنو اهب

 رودلا ممسيو هلم يرجتو .. اهب

 كمي نأ ىلا تاولطخ ١

 ا 0
 .. يات

 ولعتو 4 حولا نع نافقب 0 هب انايحا اناك امهتكلو

 * .اههيسآر قوف ترمدق ءادوس ةادخزاك ( ةئبزح ةنآك اههبهجو
 :.: ةلعاو اهلها .٠ ةدحاو ةلكشم الا لكاشم امهتايح ىف نت لو
 هيحلا نيب دصفتن  امهيسفن ىف ةرارع امهلهال امهيدحت هلرت دقو
 ريشتو ٠ - تمصلا اذه اميطيحيو ؛ بالا هذه ايهولعتف نيحلاو
 قاد ٠ اهججي يف تخرتس ول ىمح اهنا لآ قراج ليثجب سورملا
 ىذلا قيرعلا تيبلا نئاو « اهئاقشا ىلاو ؛ اهعفص ول ىعح ايبا
 ىلا :٠ ةلعل ىلا نيتعلا ىفن الداني ناكو , ..هيف اهرعيع تكمل
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 .. قيرعلا تيبلا ىلاو + هنأ ىلاو هيبا
 ناك اكيساوب نار اح تكتل دع ليتك 0

 تنبأ تدقن اهناك دادحلا سيالم اهما تدتراو
 ا

 تك ...همل تكيو  هنومم هنه عمو تيبلا نم هقيا هدرطو
 ٠٠ ةعوللاو بحلا نيب روهشلا ترمو

 ار مالا تعقارو - موي تاذو
 0 .ر ٠٠ حيجضلا نع تحيت أهتيب ةقفال نع

 ذم فصقو .. لقسن ةمطاس اراونا تاو . ٠
 ءاضفلا ىف ةقلمم ناشدلا نم امقبو >< دورا 7
 ب اري اتيرع - . بهل نسا 6 راطا ةيحان هنخ ءادناو 8 سلا ؛ راطملا ةيحان كانه ؛ تارا

 8 عله ف تحرصو
  ةنوتجلاك « تيبلا بايت ف صو بابل خل ترج ل.
 م. ب هارد ترجو 7, كيل لاتنام .٠ رغآلا وه

 السمو ىتح عراش ىلا عراش نم نازوجملا نادلاولا ىرجو
 ا ل ل ةمهتنا ةيقرف احتفأو .. مالا ىف اذمص .٠ ليو ولسا اسر .٠ مادي ملف © بالا دنس نيممتيملا ناكسلا ل كج م تحبو ٠١ راما بااجب ةئيدحلا ةداسل 0

 اا
  سورعلا تخرصو

 لذ



 3 هنيا ثداحي وهو ع هتوص عقترا
 .! دلو اي ةركاذلم تلطب نوكت ىعولا - ب اع يروم او دمت مل .. يفقتتت دمت مل .. اهما ناضحا ىف تيترا ملا
 اي ركاب تا قالا ىق طفف اهنا ٠ "تارئاطلا زيزآو عقادملا تاوصا ممسنا
 ,, ةياصع ىلاكسام ىئارع , . اباي اي ىشفاختام ل 2500

 3 هيرتلا لاب ارشمت + يزرع نسل ع كلا كم هسفل نع ضقني هلاع لاقو + دبا حتت ل + لون ذاع فارسا نقاب اومسجق ؛ سنورعلا لها تيب ىلع اورمو رئاح امهتم لك « امهض :وزلاو بالا فقوو 0 ىردي ال رئاج امهتم لك ءامهضمب ةلابق جوزلا
 مك : ةعئبأ ىلع

 .٠ اينرحلا ةددم لوط 6 دحاو تيب ىف ناتلئاعلا تشاع ملا ؛ رثكأ ناما كانه .. نسحا اندنع ازدعتل اوجبنا نأ
 * متظتي وهو < بالا دب لبقي جورلا ىتحئاو

 0. يعم ايا ركتشتم
 نيب اسف تقلاو عباهسل أخا نم سورملا تصلخلا
 هيف ان لكو < ةيتبيقح دادصا ىف كغشنا رث .٠ اهيبأ ناضحا
 ىلا دومتس اهنا .. كحضقلا نع ادبا فكت نأ اهناك .. كحضب
 .. اهئاقشاو اهماو اهيبا ىلإ .. قبرعلا تيبلأ

 + ملتتلا دمت ةكيترم مادلا عفو اومسس ارجركي نأ ليبفر
 .-> .جوزلا وبأ + هوبا هلا ٠٠ مداقلا رهط مث

 نا نوف ةميدجلا ةلئاملا هوجو ىلا رظني ؛ ىلاثلا بالا فنا
 ملسلا نم هساقلا درتسي نأ لبق لاق مل -. دحأ ىلا هدب دمي
 1 ليوطلا

 ةديدجلا رصم يل 4 نسم نرخ خا
 7 انجب يدهس ةيرملا .٠ اوادفلا .. رخل تمجسلا ايل

 .. هيلا دي لبقي نبالا ىتحناو
 .. اهتيبج ىلع ةليق عبطو < هيلا اهبذجو هدب اهومح اهل اهئايح ق رثعتت داكت ىعو نينوطخ سورملا تطغو
 :- تاماشبالاو .. ىديالاو .. نويملا تقتلاو
 نسورع نا ىف جوزلا وبا ىسع « ةزايسلا ىف ميمجلا بكر امدنعو.

 "4 لوخشم تنك +٠ كلكرابا تييسل انأ 7+ وريم مست وهو هنبأ
 لد
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 ةيرفاد ىعهألا

 موب" ناك" دق ؛ تدومت' امم لوطا . . اليوط اهنارم ماما تققاو.
 ةريزجلا ىدان لا هيف بحللا قتلا ميلا هلا "هناي نوع

 مويلا اذ زاظتنا ىف البوط ارمع تضق دقو ٠
 نكت مل اهنكلو ؛ ىلهالا يدانلا ىف اهنلئاع عم ةوضع تناك دقلا
 ًارقن تاكو + طقف'هنم عمست تناك .. ةريزجلا ىدان ىف ةرضفأ
 ا + نعي ددس مكر تاكد( عدتجلا تاحفس قاهنع
 * «كيالياهلا ةيهرلا ةقيطلا يات هلا -- هانا مه 02 ت مهلك .. هوافعاو .. تاقيلا تاليمج
 مامتهابو ٠.. ةوهابلا تاجيرئابو © ةمدلاب هللا اهصخ ىنلا ةقيللا
 0! هيلا عنطتت ىتلا ةقبللا +٠ فحضلا ىروصضم

 .٠ اهيدج اثيش هيف دجت ال اهنكلو ... ىلهألا ىدانلا هركت ال ىهر
 ناك هيف سحن اهنا .. مامألا ىلا ةرطخ هيف دجت ال

 قف هميست ىذلا وه هممست ىذلا
 ؟ اهيل تان ىتلا ةكبطلا يمل ىف اهناي هيف بسلا ار انم ىرت نابتفلاو - . ناريجلا ت

 1 احلا اعديلاقت لكي ** ىلمسولا ةقبللا
 ٠ لامتفاو
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 | راظنتا لوط دعبو  اريخا اهدلاو عاطتساو.
 .٠ اهتآرع ىلع ةريخآ ةركث تقلاو .. ةريزجلا ىدان

 :وبيجلاهقون اعاستا هليذ دادزيىتح اهيديب اليلق اهبوتا تقرو
 لوح هتمضو يذلا دنملا علخن نأ ليق اليلق تددرت مل
 وصلافلا ىلحلا نورقتحي ةريزجلا ىدان ىف مهتا دبالو .. يصلاق هنا

3-3 
 تناك دقلا . . اهلاطخإ ةيقب اهتآرم ىف حملل نأ لبق .. تجرخو.

 باهدلل ادبا حلصب ال رتميتلس / ادج لاع بمك اذ ءاذح سبلت
 داكت ةردوبلا نم ةريبك ةبمك عضت تلاكو .. راهتلا قف ىدانلا ىلا
 قمانلا « جورلاب 8 اهيتفشا تقبصو .. اهلوح نع رباطتت اهتارق
 ةصق» تناكو ٠ نوللاب امهشيصت نأ بجي ناكو ءادج
 بساتنب ام هيف سيل هلك اهبول ناكو .. فافز ةلظح ىلا باعذلا الا حلمت ال ةقباسلا ةليللا ىف يفاوكلا اهل اهدعأ ىتلا اهرمش
 ديرت تناك *> كلذ لك ىلا هبننت مل اهنكلو ٠١ ىتاونلا ةابح عم
 جلع ان لكرافتتي وع مع نإ

 8 وديللا 9 ىلا تلخدو .. اهتاكرح نم ةكرح لك ىلا اهمامتمما لك ركرت ىعو تلزتو .. ىدانلا ىنبم ماما ةرايسلا اهب تلثووا
 ملو .. هابزا ةضراع اهناك ىلاعلا اهئاذح بصك قوف يسن ىعو
 ٠ ةئارللا لع نيسلاجلا نم دحا ىلا رظنت ملا ٠٠ اهلوح تفتت

 ىف اهكايثرلا كادزاو

 هو اهلقع كيتراو .. . مامطا
 9 ثوسرجلا نأ اهيلا

 50 فايصلا ىف ىتح + سالجلا ءابصنا ال اهلا مت بلطت فيكف ءاتشلا ىف اننا ..  سالج ٠ ظفلب

 دل



 يتلف يلع رلخ ىذلا 4 كيشلا « ديسرلا فلا نك هنو
 0 او ف وع

 تايب ىسشلاو - امرهط متي كي يونا كحل نم ايمو
 تميجتساو .. اههجو قوق "نم © ميركل ٠ بدو اهو
 ادحا ىرت ال اهنا ةيرغ ٠ ل د

 نبت ىذلا عضولا سمن 5 .٠ ةقياس ةومآ .. ةدحأو هذه ناو .٠ فحصلا نيس بنل يعم
 ويسجل نا رظللا نطل تاني

 الد ٠ ةعرسب هنع اهسار تراداو ٠ ةبرخسلا هيب ام نينيملا يب ناكد .٠ دمعت ىف اهبلا نارظنل .. اهيأ نارظنت نيتيعب ثمدلعسا
 طخ .. ام طخ اهيق نأ دال .. اهنم رخسب اذالو ابا ري
 لك اهنهذ ىف تضرعتساو . 0

 ليغ سالجلا ساكو « اهتاكرجو
 للزي ل هلا .. هيلا اهسار ريدن دامو ( هل

 يل ادع تحاشاو ١ ةرئاملا ةرطنلا يشن ٠ تاني ايل ل
 نا يضنا تشاد سولجلا عطس است مار 16 يسم
 ىف مسن تذخأو : تاقن .. اهافغ ناريصن نيترخاسلا نيلبملا
 ٠١ ادا فرعت الو « نيا ىلا فرعت ال ٠١ ةيئاتلاك قدانلا ضرا
 لوقب ابوس اهفلخ نم انسمس ةاجنو

 لبح قوق ةققاو اهناك اهاتيكر تشملراو ؛ ايناكم لك تفكر
 . . اهنارتا دققت داعنو

 سدقتلا دال نيئاوق نس نوثاق ىلإ .. ”نيراب ثدح اذان
 1! هتفلاخ

 نيتيملا بحاص . وه هنا .. توصلا بحاس اهل رادتساو
 راديو « اهمحرب نا لمأل اهناك + تحارتساو .. نيترخاسلا
 اهاطخ

 'مزلال اهيلع ىتمت ناشلعو هيكوركلا ىغرا ىد .- عوتمم المق
 1 ىشتواك ةمزج ىسبلت

 # اهتال قوف 'ركتي اهتوصو تلاثو
 '! فرعا شمتكام .- ةقسآ انآ -
 2 ايحذو نا اهديرب ال هناك لاق

 1 ةديدج ةوضع كلرشح
 تلاقو .. ةممن ةلدحم اهناب اهبهتب هتك . . اهتبهب هنا تسحاو
 البلا مدع ىعدتت نا لواحت ىو

 3 اهلاسي داع هنكلو 6 هنم اهسأر تراداو
 1 ١ لظالا ىدانلا ىف هوضع ككرشح -
 ناك هنكلو .٠ بشت تادب دقو هيلا ترظلو.

 ةدلح نم ولخن ال توص ىف تلاقو أ. ةولح هماسيما
 يارا تقرع
 موده ىف لك

 انه ثيج موي واو .٠ ىلعالا ىدانلا نم نامكك انا ىلصا
 ا هدك كبز موخلم تحب

 نيب ىللا هد ىدانلا هوه . ..ةموغلم شما
 ؟ ةرم ثيم نسا ىلهالا ىدانلا

 "طابا ىركفو هروكلا عوتب الا كابع لضفيح شدح ام نأ لابهتم . . انه ىلع لوحتب هلك ىلهالاو نيموي اهلك .. شيا
 ,. ىسحا بماللار ؛ ىسحا ةمدخلاو « نسحا انه ماظنلا لا
 اوقشيب نيحرتقتملا هيوش هيوض امنا « ةحزتقلا الا انه يبع سيقام
 1 فس اهثكو تلاق .. ىتالج ىز سان هيلع ارجيو

 98 حرتفتم ثم كلرقح
 ! هيكورك ىبعلل ىبحت . . ىلعالا ىدانلا نمانا كثوقاي .. ال ةطاسب ىق لاق
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  رئاعلا اهظح بدتت اهناك دهتتن ىهو تلاق
 11 قلم 2
 1 كملما
 .ىلآ دوت نا نم انسحأ مالتسالا كاك دقف .٠ تملستساو

 ًابافح تءلخو .. ةحزتتلا ديلاقت ىتاعت اهدحو سلجتو « ديللا +
 + بعلت تادبو 6 ىشثنواكلا نم ءاذح تسيلو ىلاعلا

 ملمي كحضت تادي - . اهتميبط ىلا دومت اهنا لبلق دعب تسحاو
 ىذلا ؟ ربيجلا *لا اهقياضي ىكي ملو .٠ حرهتو . . ملكتنو . . اهمف
 1! اهرصخ ىلع طغضي

5-5 
 اهلبق نوسسرج لوا هجو ىف تخرص ؛ بمللا نم تهتلا امدشمو

 14 للقم ةتح هيفو .. ىمور هلبج شتيودتاس دحاو ىنيدا
 3و6 جوبالي ١" ىدان ىلا ىلاتلا مويلا ىف تدامو

 3 الو .٠ لام ءادح الو ؛ ةردوب
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 1 ريوصتلا هتباوهو .٠ هتيطارتتسراو -. هتقانا « هوحن اتسوؤز 2 طارقتسرالا
 أ ةءارو الرب نا دب * دارفلب ق هبضنم قم ىلا بعذ دقو

 جاورلاب ادموو « الأ ةرهاقلا
 ناكو ؛ جاورلا اده مامتا ليبس ىف ليقارع ةده موقت تلاكو

 ينال وفوي ىلا لقتلا امدتمو ؛ ةرهاقلا ىف وهو ليفارعلا هذع مواقب
 تاكو 919 هيلعدم ةيزملا ةيحرفلل اف ةقلمز عيمج فرم, ... ةلسارلاب اهمواقب لغ
 ٠١ ةهيلع هنواعيا مهضعب نآكو 5: مهتيدح راثم

 1جاورلا هبله نياق ةرهاثلاو . لحن إل ةلكشملاو روهشلا تنفمو
 .. اهقرع دغ ناك ؛ روهشلا هذه لالخ ىفو

 :يضلم ٠ اربوألا راد ى هبلاب ةصقاو .. ةيقالسوغوي ةاتق
 ىفصن نيب عمجي ىدلا قالسوفوبلا لامجلا اذه . ةليمج ؛ دتلا
 ضقاثت عمجيو ٠. بوثلا نم ةسلو + قرشلا نم ةسمل .. ملاعلا
 1! لامشلا ءاخرو ؛ يونجلا رقف .. اهسفن ايفالسوغوع ىف ةميبطلا



 ةيساقلا ةقينملا ريوحتلا ىذلا اهبمش عم ةفاج ةمورحم هتضق ىذلا اهرمع لب هي
 ..قاموخلاو فنملاو ةجضلا دنب

 ؛ بلق الب اهبحا وأ ., اهرشب لوفشم بلقب اهبحا دقن وه اما
 اهبحا .٠ نوذالا هدب ىفو دوعب نا ىلا ةئامآ ةرهاقلا ىف هبلق هلرت دقن
 نيح ىلا « هيتقش للبب نا ديرب ىذلا ناحظلا + دبحولا ببرغلا ين
 ىوئربق هدلب ىلا لسبب

 .. اقيلعت الو ةشهد امهنقالع رثل ملو
 1! قيلعتلا الر ةشهدلا ىعدتسي ال رما .. ةصقارو ببرغ

 عع
 ردبت ىذلا ىلاقلا اهرادر ةليل لك علخت ؛ اروهك همم تشاعو
 يلا بهذلو .. هفشقت ىف اهبهش هب كراش ىدللا عضاوتلا اهبادر عضت مث 6 اربوالا حرسم ىلع اهتاصقر ىف هب

 ةرهاقتلا ىف الما هل نأ ملعنا نعت مل
 . هنطو  ةاثف ىلا هلسري باطخ ىف جاوزلاب هدمو موب لك ددجي هنا ملعت نكل ملوا
 جوزي تا ررقتو .٠ ليقارملا تللذو ؛ ىماسملا تحف نأ ىل؟
 ةئالث ةراجا هتحتمف 6 ةيرصلا ةيجراخلا ةرازو ىدل هلها ئمسو
 ٠ جاوزلا مامنال ةرهاقلا ىلا اهلالخ دعب رهشا

 ىلع هل اناكم زيحو 6 مويلا سفن ى هبلاقحا راجالا هداه هجنم ربخ لمحت ةيقرب داوفلب ىف رصم ةيضوفم ىلا تلسوو
 .٠ ةيقالسوقوي ةوخاي تناكو  انسبرت ءانبم رداقت ةرخاب لوا

 .. امادو اهل لوقيل بهذو
 آيبرو ٠ ةلجاع ةساخ ةمهع ىف ىعدتسا هنأ اهل لاق اميرا
 هر ا

 5+ جوع

 اليل

 نطيسب ةيلود ةقطنم ل 18+ ماع
 انرام اميرحت مرحلا  ميظنتلا روط ىف لازث ال ةحجانلا ح ةيفالسوفوبلا ةموكحلا تناكو .. زيلجنالاو تاكيرمألا ذوق اهيلع

 ايفالسوفوب نم جورخلا لب ةاتسيرت ىلا ايئالسوفوي نم لا
 ٠١ ةيمسر ةمهم ىو ىماخ ناب الا اهلك

 - ٠ هيلا تلسو فيكو : دودحلا تطقن فيك ٠ اهدفب م را فيك بكرلا رهظ ىلع اسهو هيلع سقت تاخا ءاقثلا ةحرق ىو
 لاع توص ىف ليسافنلا لك ىورتو ؛ ةحارصب ملكتنا تناك

 01 يف طح ريسعب ناي اس
 ا. ةاجنلا ءىطاش ىلا كلسو

 نم دوعن نا اهب اههنقي ةليسو دجي نأ ليف . . ةرخايلا تكرحنو
 تأ ثيح

 لخ ثربغ مل .. ةييلقالا اتسيرل ءانبم نم ةرغابلا
 ةمئعدلا م“ 2 ةينيلدلا ةيلالسوفربلا هيلا يف تعدو الب
 2 تسمو ةريفصلا ةيئااسوفوجلا دزجلا ىلحا لإ ثيجلا

 دوج نم اددع ةروز ةرخابلا نع برتقا ؛ ةرتق دعبو.
 اميمج اودعصو .. نيبادلا نيفظولا ضنبو نحضالسوفوبلا نسي
 +1٠ ةافلاو ىلا نضبنلا اوقلا ناطبقلا عم تاملك عب لئابت دسيو ؛ ةرغابلا يا
 1! ةيقالسوفويلا ةصقارلاو .. ىرصملا باشلا ىلع

 ا



 توصب تملكت اهنا ةانقلا هت
 .« اهمالك طقتلا نم كاتع ناكو .- اهبب

 تردصق ةيقالسوقويلا ةلوثسملا
 طخ رييفتي  ةيقالسوغوب

 ا... ةيفالسوغوب ةرخابلا نكت مل ول دأ
 ان

 ٠٠ ةرغابلا نم سيلربلا امهلز
 لو اهجرزتلا ةرئاقا ىلا همم اهبحصي هناو ( هتييطخ افلا نا لاقت . امهش نوكب نأ باشلا لواح قيقحتلا !*

 0 .ءاو .٠ اهبيرهت ىلا رطضأ
 ,. هي هباب مل ققحملا نكلو
 ا م ةايارم امير بالا نه جارفالاب رمالا ردص قيقعتلا لالخ ىفو
 0 ا ا .هئرخاب نا دجو نا دمب « اتسبرت ىلا دوعب نأ باشلا رطضار
 0 .. ىرخأ ةرخاي ىلع اناكم هسفنل زجحت .. ةيسنوفلا ىفظوم نع
 1 و انشا ل

 يأ يا ال ا ماس ع
 تاكو .. ةسيبتجا ةلود باسحل لمعت ةسوساج اهناب اهمهنت
 مايئالا اذه لثم حينت ايفالسوغوي طيحنا ىتلا ةيداعلا ةيسايسلا فورالا

 ..- تمول يم اهيل امب ةيضوفلا هتواعت نأ بلطو « ةيسوساجلا ةيضقي ١ ةانسلا ام هل ىورو ٠٠ ىرصملا ريذولا لباقو ةيفالسوموبلا ةيلخادلا ةرازو نم ىمسر فلظوم 4 ةيرصملا ةيضوفلا باب قرط ؛ موب فو
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 ١! ىفظوم دحا ريزولا يعدتساو ةيقرب هيلع ىلبي ادبو ( ةيصر
 ادج ادج ةماع ٠٠ ةماع ةيرغش

  ةيجراخلا ةرازو ىق ريبك فظوم نالا وهو  فظوملا فقوتو.
 راشاو .٠ بحلا ةصق .. اهلماكب ةمقلا ىفوفملا ريزولل ىوري اديو.
 ءاهل رربم ال ةجض ةراثاو ةيمسرلا تاءارجالا ذاخن) لدي ربزولا لع
 « ةصقلا هل ىوربو ؛ ةيقالسوفويلا ةيجراخلا ريزو ةلباقم بلطي نأ
 كودو ةيفالسوفوبلا ةيجراخلا ةراو ىلا ضوفلا ريذولا بعذو .٠ ايدو اهءاهتا لواحيو

 .. رتهت لاسئيرالا ىلا ةصقلا تفلبا
 « اروف ةانقلا نع جارفالاب رماو + بابسشلا بولق وتيت رذمو

 اهبيبحي قحلتو ةيفالسومنويلا ىضارالا هب رداقت رفس زاوج اهحنمو
 عيطتسل اهلأ الا «ىش لك تيبسل دقو ٠ ئجسلا نم ةآنفلا تجرعو

 0 ىلا لوخد ةريشان بلطت ةبرسملا ةيضوفلا ىلا اروف تيعذو
 ٠ امطحم اهيح ىرتس .. 4 3 ةرهاقلا نا تيهذ ول ثدحيس اذام .. كانه جوزثي مهليمز نا نوملعي مهو ؛ رصم ىلا لوخدلا ةريشات ةيسضوفملا وفظوم اهجتسب فيت
 : باعلا ليتم هنب يلح اهدي
 1. اهيحبب ىللا هسوررع بق اضيآ ملحت نيرو
 قلو نم ةيرصللا ةيض وغلا رق اهلمأ دقفت نا اهل رخو -: يحلل: الا عيمجللو اهل خو .. ةرهاقلا ىلا اهياهذي دحا دمسي نل



 .ةرضاحم اهيلع ىقلاو . افاج الابقتتسا ةيسوفلا فلم اهلبشت : .٠ اهبح ىف اهلمأ
 ريقولاو ةبضوقمللو ةيرصلا ةموكحلا يتلا بمانلا ىف ةيسماق
 ريصع لوخد نم كمنمت اننا : اهيق خرص مث + عيبجللو + ضوفلا

 1! ةيضوقملا أد لوخد ئم اضبا كعنملو .٠
3 

 ١ لسوتت نأ تاواح اغبمو.
 0! ةهرمم تدقف اهنالا .+ ةرسع ةلياذ تجرب

 .٠ دحلا اذه دنم ةصقلا هنن + ٠ ئرصملا فظوملا ىثيع ىف عملت اعومد ىرتل اهسار ند
 جوتمملا رقسلا زاوجب ترفاسف اهد؛ ىف ىقبت نأ ةانفلا قلن مل
 لطت ٠٠ رحبلا :يطامض لع ٠ كاده ترفعسماو ٠- انسي لا © اهل
 اهبيبح ىلع ديمي نم

 لرب ناكر « اهرابخا عيقتب - جوزن دقو  ىرصملا بالا ناكر
 .٠ ًاتسيرتا ىلا هلاقدسأو .هلالمز نم رفاسب نم لك عم ادوقل اها

 ., اهلع ريخالا ربخلا هءاج نا ىلا
 ١ تام دلل
 * قلسلاب تنام

 الام ارارا رام 111/2 ك_- ح-ح 72

 ساليل تايدتنم

801 

 مل
 بعلا نهتم د1



5 
3 
4 
2 
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 .ةريرجلاو ىلهالا
 .. ةيسامولبدلاو بحلا
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 لذ

1 
 د -

 دك -
1 
1 
1 
1 
0 
1 

 ماناالا

 قيسلاو تانبلا
 .. لجر اتي ىف

 ةادوتلا ةراظلا

 7 ىرمع ني

 هودسملا قيرطلا

 ةليوط ةمق

 صيت ةعوبجم

 سسن ةعومجم

 ةليوط ةصق ..

 ةليوط ةمق

1 



 0 ب

 عع
 ىبلقو ىلقع

2# 
0 

000 
 بلا عئاب

 اند
 ةيلاغلا ةداسولا

 ىردص قى ءىث

 سلا «ىقلعت ال

 ١ دعا ةجوزا
 عع

 دوسألا بوثلا ىف بوقلا
 امم

 0 كدج ىلال
 عع

 م ىعالا
 لذا
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